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Tiivistelmä
Tutkimuksen kohteena oli Nakkilan kunnassa sijaitseva kyläkoulu Tattaran koulu. Koulurakennus on
alun perin rakennettu vuonna 1935 ja rakennukseen on tehty perusparannus vuonna 1985. Tutkimukset
suoritettiin rakennuksen kellarikerroksessa havaittujen kosteusvaurioiden ja terveyshaittaepäilyjen
vuoksi. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen sisäilman laatua ja mahdollisesti sisäilmaan
kohdistuvia haittatekijöitä. Tutkimuksessa ei selvitetty rakenteiden kantavuuteen liittyviä tekijöitä, vaan
tutkimukset rajattiin sisäilmaolosuhteiden selvittämiseen. Työt suoritettiin koko rakennuksen osalle.
Työn toimeksiantajana toimi Nakkilan kunta ja toimeksiantajan yhteyshenkilönä Teemu Harjunen.
Tutkimuksessa tarkastettiin ja selvitettiin alapohja-, ulkoseinä-, välipohja- ja yläpohjarakenteiden sekä
maanvastaisten seinien todellista toteutustapaa ja kuntoa. Rakenteiden kunnon selvittämisessä käytettiin rakenneavauksia, kosteusmittauksia, mikrobimateriaalinäytteitä sekä merkkiainekokeita rakenteiden
tiiveyden selvittämiseksi. Aistinvaraisesti havainnoitiin myös mahdollisia vauriojälkiä tai muita vaurioihin
viittaa ominaisuuksia. Rakenneteknisten selvitysten lisäksi tutkimuksessa selvitettiin rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus. Rakennuksen sisäilmasto-olosuhteita seurattiin pitkäaikaisilla jatkuvatoimisilla mittauksilla ja laskeumapölystä selvitettiin sisäilman mineraalikuitujen määrää.
Tutkimustulosten perusteella merkittävimmät korjaustarvetta muodostavat ja sisäilman laatua heikentävät tekijät ovat ulkopuolisten kuivatusjärjestelmien puutteet, kellarin lattioiden, väliseinien ja maanvastaisten seinien sekä välipohja- ja yläpohjarakenteiden laaja-alaiset kosteus- ja mikrobivauriot, ikkunoiden ympärillä olevissa rive-eristeissä ja patterisyvennyksien ulkoseinärakenteissa esiintyvät paikalliset
mikrobivauriot sekä useissa eri rakenteissa ja rakenneliittymissä esiintyvät epätiiveydet. Lisäksi rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmässä esiintyy puutteita ja rakennuksessa on voimakasta alipaineisuutta.
Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että useiden rakennusosien teknisen käyttöiän päättymisen sekä rakennusaikakaudelle tyypillisten riskirakenteiden vuoksi rakennukseen on muodostunut korjausta vaativia vaurioita useisiin eri rakenteisiin ja rakennusosiin. Rakenteiden perusteellinen korjaaminen vaatii raskaita korjaustoimenpiteitä, jossa rakenteita puretaan ja uudelleenrakennetaan. Esimerkiksi
rakennuksen alapohja-, yläpohja- ja välipohjarakenteet tulisi purkaa ja uusia lähes kokonaisuudessaan.
Alapohjarakenteiden purkaminen edellyttäisi todennäköisesti myös perustusrakenteiden paaluttamisen.
Korjausten yhteydessä tulisi huomioida myös aiemmissa tutkimuksissa havaitut painumiseen, perustusrakenteiden kantavuuteen ja runkorakenteiden jännityksiin liittyvät tekijät. Ensisijaisten perusteellisten
korjaustapojen vaihtoehtoisena korjaustapana voidaan harkita myös käyttöä turvaavina toimenpiteinä
suoritettavia tiivistyskorjauksia, joissa vaurioituneita materiaaleja ei poisteta, mutta epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan estetään. Korjaustapoja vertaillessa tulee huomioida, että vaihtoehtoisena korjaustapana harkittavien tiivistyskorjausten tekninen käyttöikä on lyhyempi ja niiden onnistumisen epävarmuus on suurempi. Rakennuksen oikea korjaustapa tulee määrittää hankesuunnitteluvaiheessa rakennuksen tulevan käytön ja korjaukselle asetettavien laatu- ja käyttöikätavoitteiden pohjalta.
Tutkimuksessa vaurioilla ja muilla epäpuhtauslähteillä sekä ilmanvaihtojärjestelmän puutteilla ja rakennuksen liiallisella alipaineisuudella on merkittävä riski heikentää rakennuksen sisäilman laatua. Tutkimustulosten perusteella kellarikerroksen tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on erittäin todennäköinen ja ylemmissä kerroksissa todennäköinen. Sisäilmaan liittyvien riskien minimoimiseksi suositellaan viipymättä aloittamaan käyttöä turvaavien toimenpiteiden suunnittelu tai muut toimenpiteet rakennuksen käyttäjien altistumisen pienentämiseksi.
Lähtötietojen perusteella kellarikerroksen yläpuolisista kerroksista ei ole ajantasaista asbesti- ja haittaainekartoitusta. Ennen korjaustöihin ryhtymistä tulee rakennukseen puuttuvilta osin teettää asbesti- ja
haitta-ainekartoitus.
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1

Yleistiedot

1.1 Tutkimuskohde
Tutkimuksen kohde:
Osoite:

Tattaran koulu
Tattarantie 49, Nakkila

Tehtävä:

Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Työnumero:

3119463.1

1.2

Tilaaja

Nimi:
Osoite:

Nakkilan kunta
Porintie 11, Nakkila

Yhteyshenkilö:
Puhelin:
Sähköposti:

Teemu Harjunen (rakennusmestari)
044 747 5873
teemu.harjunen@nakkila.fi

1.3 Vastuuhenkilöt ja tutkimuksen suorittajat
Nimi:
Osoite:
Sähköposti:

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Puutarhakatu 10, 33210 Tampere
etunimi.sukunimi@ains.fi

Vastuuhenkilö:
Puhelin:

Timo Ekola
040 1908477

Tutkimushenkilöt:

Topi Rissanen, 040 1858978
Jukka Lehtinen, 040 5713709
Sini Vesterinen, 041 7308390

1.4 Muut tutkimukseen liittyvät tahot ja yhteyshenkilöt
Rakenneavaukset kohteessa suoritti Nakkilan kunnan kirvesmiehet.
Yhteyshenkilö:

Jukka Palonen, 044 7475880

1.5 Tutkimuksen tarkoitus ja rajaus
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tutkittavien tilojen nykyistä sisäilman laatua, rakenteiden kosteusteknistä kuntoa ja toteutustapaa sekä sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimukset suoritettiin
rakennuksen sisäilmasto-olosuhteiden selvittämiseksi.
Tutkimukset rajattiin kohteessa rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden selvittämiseen.
Tutkimuksessa ei selvitetty kantavien rakenteiden tai perustusten kantokykyä.
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1.6 Tutkimuksen ajankohta
Tutkimuksia suoritettiin lokakuun ja marraskuun 2021 aikana.

2

Kohteen yleiskuvaus

Rakennus on vuonna 1935 rakennettu koulurakennus. Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta
sekä ullakko- ja kellarikerros. Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsee koulun jakelukeittiö ja ruokailutilat, lämmönjakohuone sekä pukuhuone- ja peseytymistiloja. Kerroksissa 1-2 sijaitsee opetustiloja ja liikuntasali. Ullakkokerros toimii lähinnä varastotilana. Rakennuksessa on suoritettu peruskorjaus vuonna
1985. Peruskorjaus on sisältänyt pääosin rakennuksen tekniikan ja tilapintojen uudistamista. Lisäksi peruskorjauksessa on tehty joitain välipohjarakenteiden uudistamisia. Rakennus on pääosin tiili- ja betonirakenteinen. Rakennuksen lämmitysmuotona on öljylämmitys ja lämmönjakona toimii vesikiertoiset seinäpatterit. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmänä on pääosin koneellinen poistoilmanvaihto, mutta
käyttötilojen osalla on lisätty vastuksellisia tuloilmapuhaltimia.
Kohde
Osoite
Kiinteistötunnus

Tattaran koulu
Tattarantie 49, 29250 Nakkila
531-415-6-27, 531-415-3-19

Rakennustyyppi
Päärakennusaine
Kattotyyppi / kate
Valmistumisvuosi
Peruskorjausvuosi
Rakennuksia
Kerroksia
Kerrosala
Lämmitysjärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmä

Koulurakennus
Tiili, betoni
Aumakatto, peltikate
1935
1985
1 kpl
2 + kellari + ullakko
1130m2 (saatujen tietojen mukaan)
Öljylämmitys, lämmönjakona vesikiertoiset patterit
Pääosin koneellinen poistoilmanvaihto
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Kuva 1

Tutkimusalue korostettuna kuvassa sinisellä (Lähde: Maanmittauslaitos).

Kuva 2

Tutkimusalue korostettuna ilmakuvassa sinisellä (Kuvan lähde: Google Maps).

TATTARAN KOULU
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

RAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

9 (67)

Kuva 3

Kellarikerroksen pohjakuva.

Kuva 4

Ensimmäisen kerroksen pohjakuva.
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Kuva 5

Toisen kerroksen pohjakuva.

Kuva 6

Yleiskuva julkisivusta.
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Kuva 7

Yleiskuva kohteen sisätiloista.

Kuva 8

Yleiskuva kohteen sisätiloista.
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3

Lähtötiedot

3.1 Tilaajan luovuttamat lähtötiedot
-

Peruskorjauksen arkkitehtipiirustukset, Arksetti Ky, 1984-1986

-

Peruskorjauksen ilmanvaihto- ja LV-piirustukset, Porin LVI-toimisto Oy,1984-1986

-

Peruskorjauksen rakennesuunnitelmat, Insinööritoimisto Rakreimar Oy, 1984-1986

-

Peruskorjauksen sähköpiirustukset, Sähköinsinööritoimisto Suominen Oy, 1984-1986

-

Asbestikartoitus (raportilla ei esitettynä tekijää tai ajankohtaa)

-

Tarkastusraportti, Tehokuivaus Oy, 7.6.2013

-

Tarkastuskertomus, Porin ympäristöterveysjaosto, 21.12.2020

-

Tarkastusraportti, Tehokuivaus Oy, 22.2.2021

-

Tarkastuskertomus, Porin ympäristöterveysjaosto, 13.4.2021

-

Kellarin kosteusvauriokorjauksen esisuunnitelma, Sitowise Oy, 25.5.2021

-

Tarkastuskertomus – lisäselvityspyyntö, Porin ympäristöterveysjaosto, 15.10.2021

-

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, kellarikerros, Sitowise Oy, 18.10.2021

-

Kellarikerroksen pintaremontin suunnitelmat, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy, 2021

3.2 Tiedossa oleva korjaushistoria
Rakennus on otettu käyttöön vuonna 1935. Rakennuksessa on suoritettu peruskorjaus vuonna 1985.
Peruskorjauksessa rakennuksen tekniikkaa ja pintarakenteita on uusittu. Lisäksi peruskorjauksessa on
tehty välipohjarakenteiden uusimisia joidenkin tilojen osalla. Muutoin rakennuksessa on vuosien saatossa tehty erinäisiä pienempiä korjaushankkeita. Esimerkiksi rakennuksen vesikatto on uusittu vuonna
2006 ja ikkunat on uusittu 2011-2012. Lisäksi rakennuksen ilmanvaihtoa on parannettu erillisten tuloilmapuhaltimien lisäämisellä.

3.3 Aikaisempien tutkimusten tulokset
Porin ympäristöterveysjaoston tarkastuksessa, Tehokuivauksen kosteuskartoituksessa ja Sitowisen tutkimuksissa rakennuksen kellarikerroksessa on todettu kosteusteknisiä puutteita ja kellarin rakenteissa
laaja-alaisia kosteusvaurioita. Kaikkien edellä mainittujen tarkastusten ja tutkimusten tulokset tukevat
toisiaan.
Sitowisen suorittamissa tutkimuksissa on tarkasteltu rakennuksen painumia ja kaltevuuksia. Painumien
on epäilty aiheuttavan runkorakenteisiin suuria jännityksiä. Rakennuksen perustukset on todettu alimitoitetuksi, jonka seurauksena niiden kantavuus on alhainen.
Tutkimushetkellä ei ollut tiedossa rakennuksen maanpäällisiin kerroksiin aiemmin suoritetuista tutkimuksista.
Tutkimushetkellä rakennuksen oirekysely oli vielä kesken.
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4

Tutkimusmenetelmät

Tässä tutkimuksessa on käytetty seuraavia tutkimusmenetelmiä:
‐

Pintakosteuskartoitus

‐

Rakennekosteusmittaus (alapohjalaatan porareikämittaus 6 kpl)

‐

Viiltomittaus (6 kpl)

‐

Rakenneavaukset (AP 11 kpl, MVS 6 kpl, VP 10 kpl, US 6 kpl, IK 4kpl, YP 4 kpl)

‐

Materiaalinäytteiden mikrobianalyysi (yht. 33 kpl)

‐

Rakenteiden tiiveyskoe (merkkiainetutkimus, yht. 17 kaasunsyöttöpistettä)

‐

Pinnoille laskeutuneen pölyn tutkimukset
▪

‐

Pölyn mineraalikuitujen laskenta (14 vrk) (9 kpl, 3 eri tilaa)

Ilmanvaihtojärjestelmän pöly ja puhtaus
▪

Aistienvarainen puhtauden tarkistus

‐

Pitkäaikaiset paine-eromittaukset (yht. 8 kpl)

‐

Pitkäaikaiset lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidin seurantamittaukset (yht. 6 kpl)

Tutkimusmenetelmien tarkemmat kuvaukset, tulosten tulkintaperusteet, käytetyt mittalaitteet, mittalaitteiden kalibrointitiedot ja virhetarkastelu on esitetty liitteessä 7.

5

Rakenneteknisten tutkimusten tulokset

5.1 Piha-alueet, salaoja- ja sadevesijärjestelmät
5.1.1 Havainnot
Rakennuksen ulkopuolisia piha-alueita ja kuivatusjärjestelmiä tarkasteltiin silmämääräisin havainnoin.
Rakennukseen aiemmin suoritetuissa tutkimuksissa rakennuksen ulkopuolisten kuivatusjärjestelmien
toimivuutta on selvitetty tarkemmin, joten tässä tutkimuksessa ulkopuolisista rakennusosista tehtiin vain
yleistäviä havaintoja.
Rakennus sijaitsee tasamaatontilla. Pihamaan kallistuksissa esiintyy paikoitellen puutteita, minkä seurauksena pintavesiä saattaa lammikoitua rakennuksen vierustalle. Rakennuksen kattovedet on ohjattu
sadevesikouruista syöksytorvilla sadevesikaivoihin. Sadevesijärjestelmän toimivuudessa ei havaittu
merkittäviä puutteita. Rakennuksen perusmuurin vierusta on pääosin nurmimaata, eikä perusmuuria
vasten ole toimivaa salaojituskerrosta. Perusmuurin ulkopinnassa ei myöskään havaittu vedeneristettä.
Rakennuksen ulkonurkilla ei havaittu salaojien tarkastuskaivoja. Rakennuksen ympärillä saattaa olla
vanha salaojitus, mutta tarkastuskaivojen puuttuessa salaojajärjestelmää ei ole voitu säännöllisesti
huoltaa.
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Kuva 9

Kuva 10

Yleiskuvaa rakennuksen etupihalta.

Yleiskuvaa rakennuksen päädyltä.

Kuva 11

Kuva 12

Yleiskuvaa rakennuksen takapihan puoleiselta
nurkkaukselta.

Yleiskuvaa rakennuksen takapihan puolelta.

Kuva 13

Sadevedet on ohjattu syöksytorvilla sadevesikaivoihin. Perusmuuria vasten on pääosin nurmimaa. Perusmuuria vasten ei havaittu vedeneristettä tai toimivaa salaojituskerrosta.
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5.1.2 Johtopäätökset
Rakennuksen ulkopuolisissa kuivatusjärjestelmissä esiintyy puutteita. Ulkopuolisten kuivatusjärjestelmien puutteet on todettu jo rakennukseen aiemmin suoritetuissa tutkimuksissa. Kuivatusjärjestelmien
puutteet aiheuttavat kellarikerroksen maanvastaisiin seiniin, väliseiniin ja alapohjarakenteeseen lisääntynyttä kosteusrasitusta.
5.1.3 Toimenpide-ehdotukset
Rakennuksen ulkopuolisilla kuivatusjärjestelmille suositellaan kokonaisvaltaista perusparannusta kellarin rakenteisiin kohdistuvan kosteusrasituksen vähentämiseksi. Kuivatusjärjestelmien perusparannukseen tulisi sisällyttää ainakin perusmuurin ulkopuolinen vedeneristäminen ja vierustäytön uusiminen salaojituskerroksella, sadevesijärjestelmän toimivuuden tarkastaminen ja maanpinnan muotoilut mahdollisuuksien mukaan rakennuksesta poispäin kallistavaksi. Salaojajärjestelmän uusimisen mahdollisuutta
tulee hankesuunnitteluvaiheessa tarkastella erikseen. Lähtötietojen perusteella rakennus on perustettu
maanvaraisesti savimaan päälle, joten rakennuksen alapuolisen maapohjan kuivattaminen saattaa aiheuttaa rakennukseen hallitsemattomia painumia.

5.2 Perustukset, maanvastaiset seinärakenteet
5.2.1 Rakenne ja sijainti
Lähtötietoina toimivien asiakirjojen perusteella rakennus on perustettu maanvaraisten betonianturoiden
varaan. Rakennuksen maanvastaisina seinärakenteina ovat betonirakenteisen perusmuurin sisäpuolelle
muuratut tiiliseinät (”rivinteeraus”). Maanvastaisten seinärakenteiden leikkauskuva on esitetty alapuolella olevassa kuvassa.

Kuva 14

Maanvastaisen seinärakenteen leikkauskuva.
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5.2.2 Havainnot
Maanvastaisia seinärakenteita tarkasteltiin silmämääräisin ja aistinvaraisin tarkasteluin, pintakosteusmittauksin ja rakennetarkastuspisteistä tehtävien havaintojen avulla. Lisäksi maanvastaisten seinien
rappaus-/tasoitekerroksista otettiin materiaalinäytteitä mikrobimääritykseen ja maanvastaisten seinärakenteiden tiiveyttä tarkasteltiin merkkiainekokein.
Maanvastaisten seinien alaosissa havaittiin monin paikoin kosteuden aiheuttamaa rappaus- ja tasoitekerrosten rapautumista ja maalipinnoitteiden hilseilyä. Pintakosteusmittauksin maanvastaisten seinien
alaosissa havaittiin viitteitä poikkeavasta kosteudesta eri puolilla kellarikerrosta.
Maanvastaisiin seinärakenteisiin tehdyissä rakennetarkastuspisteissä todettiin perusmuurin ja sisäpuolisen tiilimuurauksen välissä olevan paikoitellen pieni ilmarako. Perusmuurin sisäpuolinen pikeys vaikutti
silmämääräisesti hauraalta ja pikeyksen ikä huomioon ottaen sen vedeneristyskyky on heikentynyt.
Maanvastaisten seinärakenteiden osalla ei havaittu kosteudelle herkkiä materiaaleja, mutta maanvastaisiin seinärakenteisiin tehdyistä rakennetarkastuspisteistä ohjautui rakenteen kosteuteen viittaavaa hajua.

Kuva 15

Kuva 16

Yleiskuvaa maanvastaisista seinistä.

Maanvastaisten seinien alaosissa kosteuden aiheuttamaa rappaus- ja tasoitekerrosten rapautumista ja maalipinnoitteen hilseilyä.

Kuva 17

Kuva 18

Maanvastaisten seinien alaosissa kosteuden aiheuttamaa rappaus- ja tasoitekerrosten rapautumista ja maalipinnoitteen hilseilyä.

Maanvastaisten seinien alaosissa kosteuden aiheuttamaa rappaus- ja tasoitekerrosten rapautumista ja maalipinnoitteen hilseilyä.
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Kuva 19

Kuva 20

Maanvastainen seinä, johon tehty rakennetarkastuspiste (MVS3).

Perusmuurin sisäpinta on pietty. Pikeys vaikutti
silmämääräisesti haurastuneelta ja pikeyksen
ikä huomioon ottaen sen vedeneristyskyky on
heikentynyt (MVS3).

5.2.3 Kosteusmittaukset
Maanvastaisten seinien kosteutta tarkasteltiin pintakosteusmittauksin. Maanvastaisten seinien alaosissa
havaittiin viitteitä poikkeavasta kosteudesta eri puolilla kellarikerrosta.
5.2.4 Mikrobianalyysit
Maanvastaisten seinärakenteiden sisäpintojen rappaus- ja tasoitekerroksista otettiin neljä materiaalinäytettä mikrobianalyysiin. Tulokset on koottu alla olevaan taulukkoon ja tulokset on esitetty tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 1.
Taulukko 1
Maanvastaisten seinärakenteiden materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset.
Näytenumero

Tila

Rakenne

Materiaali

Tulkinta

MN2

Portaikko 001

MVS

Rappaus / tasoite

Vahva viite vauriosta

MN4

Pukuhuone 010

MVS

Rappaus / tasoite

Vahva viite vauriosta

MN7

Keittola 018

MVS

Rappaus / tasoite

Vahva viite vauriosta

MN8

Esikäsittely 024

MVS

Rappaus / tasoite

Vahva viite vauriosta

Kaikissa maanvastaisen seinän pintarakenteista otetuissa näytteissä todettiin vahva viite vauriosta ja
näytteissä runsaasti tai erittäin runsaasti kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Näyteanalyysitulosten
perusteella maanvastaisten seinärakenteiden pintarakenteissa voidaan todeta olevan laaja-alaisia ja
merkittäviä mikrobivaurioita.
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5.2.5 Merkkiainekokeet
Merkkiainekaasua (typpi-vetyseosta) laskettiin maanvastaiseen seinärakenteeseen perusmuurin ja sisäpuolisen tiilimuurauksen väliseen ilmarakoon rakenteeseen porattujen reikien kautta. Kaasunsyöttöpisteet tiivistettiin huolellisesti. Merkkiainekaasun (typpi-vetyseosta) kulkeutumista sisäilmaan havainnoitiin
kaasuanalysaattorilla. Kaasunsyöttöpisteiden sijainnit on esitetty liitteen 1 pohjakuvassa. Merkkiainekokeet suoritettiin normaaliolosuhteissa, tutkittavien tilojen ollessa noin 5 Pa alipaineisia ulkoilmaan nähden.
Maanvastaisten seinärakenteiden merkkiainekokeissa todettiin selviä ja säännöllisiä vuotokohtia sisäpuolisen tiilimuurauksen ja väliseinärakenteen liittymässä (MA2) ja ikkunapenkkien liittymässä (MA6).
Keittolan osalle tehdyssä merkkiainekokeessa (MA7) ei havaittu merkittäviä ilmavuotoja.

Kuva 21

Kuva 22

Esimerkkikuva maanvastaisen seinän kaasunsyöttöpisteestä (MA2).

Selvää ilmavuotoa havaittiin sisäpuolisen tiilimuurauksen väliseinäliittymissä (MA2).

Kuva 23

Kuva 24

Selvää ilmavuotoa havaittiin ikkunapenkin rakenneliittymässä (MA6).

Keittolan maanvastaiseen seinärakenteeseen
tehdyssä merkkiainekokeessa ei havaittu merkittäviä ilmavuotoja (MA7).
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5.2.6 Johtopäätökset
Rakennuksen maanvastaisena seinärakenteena on betonirakenteinen perusmuuri ja perusmuurin sisäpuolelle muuratut tiiliseinät. Tiilimuurauksen ja perusmuurin välissä on pieni ilmarako. Perusmuurin sisäpinta on pietty, mutta rakennetarkastuspisteistä tehtyjen havaintojen perusteella perusmuurin pikeys on
ikääntynyt ja haurastunut, joten sen vedeneristyskyky on heikentynyt.
Kellarin maanvastaisissa seinärakenteissa esiintyy laaja-alaisia kosteusvaurioita. Kosteusvauriot johtuvat ulkopuolisten kuivatusjärjestelmien ja vedeneristeiden puutteista sekä rakennuspaikasta. Kosteusvauriot ilmenevät maanvastaisten seinien rappausten irtoamisena ja maalipinnoitteiden hilseilynä.
Maanvastaisten seinien pintarakenteista otettiin materiaalinäytteitä ja kaikissa näytteissä todettiin mikrobivaurioita. Maanvastaisten seinärakenteiden pintarakenteissa voidaan kokonaisuutena todeta esiintyvän laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioituneet materiaalit ovat yhteydessä kellarin sisäilmaan, joten havaituilla vaurioilla voidaan todeta olevan riski heikentää kellarin sisäilman laatua.
Maanvastaisten seinien perusmuurin ja sisäpuolisen tiilimuurauksen välissä on pieni ilmarako. Rakenteessa ei havaittu kosteudelle herkkiä materiaaleja, mutta rakennetarkastuspisteistä ohjautui kuitenkin
rakenteen pitkäaikaiseen kosteusrasitukseen viittaavaa hajua. Maanvastaisten seinien ilmaraossa voidaan täten olettaa esiintyvän epäpuhtauksia. Tiilimuurauksen ja perusmuurin välisestä ilmaraosta todettiin selvää ja säännöllistä ilmavuotoa kellarin sisäilmaan esimerkiksi tiilimuurauksen ja ikkunapenkkien
rakenneliittymissä. Rakenteesta sisäilmaan ohjautuvilla ilmavuodoilla on riski heikentää kellarin sisäilman laatua.
Rakennuksessa on vuosien saatossa tapahtunut huomattavaakin painumista. Rakennukseen aiemmin
suoritetuissa tutkimuksissa rakennuksen perustusrakenteiden on todettu olevan alimitoitettuja. Perustusrakenteiden kantavuuteen liittyviä selvityksiä ei tämän tutkimuksen yhteydessä suoritettu, mutta
aiemmissa tutkimuksissa havaitut kantavuuteen liittyvät puutteet tulee huomioida rakennuksen korjausta
suunniteltaessa.
5.2.7 Toimenpide-ehdotukset
Rakennuksen ulkopuoliset kuivatusjärjestelmät ja maanvastaisten seinien ulkopuoliset vedeneristeet
suositellaan uusittavaksi, jotta maanvastaisiin seinärakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta voidaan
laskea.
Maanvastaisten seinärakenteiden ensisijaisena korjaustapa suositellaan perusmuurin sisäpuolisen kuorimuurauksen purkamista ja perusmuurin sisäpinnan pikisivelyn poistamista. Purkutöiden jälkeen maanvastaiset seinärakenteet uusitaan kosteusteknisesti toimivalla rakenteella.
Vaihtoehtoisena korjaustapana voidaan harkita kevyempää tiivistyskorjausta, jolla kellarikerroksen sisäilmaolosuhteita voidaan parantaa. Vaihtoehtoisessa korjaustavassa perusmuurin sisäpuolisten kuorimuurausten rappauskerrokset poistetaan koko kellarin osalta vaurioituneiden materiaalien poistamiseksi. Ennen pintarakenteiden uusimista kuorimuurausten liittymät ja läpiviennit tiivistetään siten, että
tiilimuurauksen ja perusmuurin välisestä ilmaraosta ei ohjaudu ilmavuotoja kellarin sisäilmaan. Pintarakenteiden uusimisessa suositellaan käytettäväksi kosteutta läpäiseviä materiaaleja.
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi korjaussuunnittelussa tulee huomioida rakennuksen painumiseen ja perustusrakenteiden kantavuuteen liittyvät asiat.
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5.3 Alapohjarakenteet
5.3.1 Rakenne ja sijainti
Rakennuksen alapohjarakenteena on maanvarainen betonilaatta. Tehtyjen tutkimusten perusteella rakennuksen alapohjarakenteet vaihtelevat kellarikerroksen eri osissa. Kellarin ylemmällä tasolla (portaikon taso) alapohjarakenne on osittain lämmöneristämätön ja osittain betonilaatan alapuolella on EPSlämmöneriste. Lämmöneristämättömän alapohjan osalla maanvaraisen betonilaatan päällä on pikisively
ja pintalaatta. Kellarin alemmalla tasolla (keittolan taso) alapohjan betonilaatan vahvuus on yli 300mm,
eikä sen alapuolisia rakennekerroksia tarkastettu.

Kuva 25

Alapohjarakenteen AP1 leikkauskuva.

Kuva 26

Alapohjarakenteen AP2 leikkauskuva.

Kuva 27

Alapohjarakenteen AP3 leikkauskuva.
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5.3.2 Havainnot
Alapohjarakenteita tarkasteltiin silmämääräisin ja aistinvaraisin tarkasteluin, erilaisin kosteusmittauksin
ja rakennetarkastuspisteistä tehtävien havaintojen avulla. Lisäksi lattian pintarakenteista otettiin mikrobimateriaalinäytteitä ja alapohjarakenteiden tiiveyttä tarkasteltiin merkkiainekokeiden avulla.
Kellarin lattiat ovat muutamassa eri tasossa. Kellarin sisääntuloportaikko ja sen pohjoispuolella olevat
tilat ovat samalla tasolla, lukuun ottamatta lämmönjakohuonetta, jossa lattiapinta on huomattavasti
alemmalla tasolla. Sisääntuloportaikosta siirryttäessä käytävä 017 osalla ja kellarin eteläpäädyn tiloihin,
lattiapinta laskee muutaman askelman verran.
Tilaajalta saatujen tietojen ja aiempien tutkimuksien perusteella rakennuksen perustusrakenteissa on
ollut huomattavaa painumista rakennuksen historian aikana. Perustusrakenteiden painuessa polttoainevaraston maanvarainen laatta on jäänyt kantamaan tilan keskiosilta, mikä on aiheuttanut lattialaatan
huomattavaa nousemista. Betonilaattaan muodostuneet muodonmuutokset ovat myös aiheuttaneet laatan halkeilua.
Kellaritilojen lattiapinnoitteena on pääosin muovimatto. Muovimattojen osalla on silmämääräisesti havaittavaa kosteudesta aiheutunutta ”kupruilua”. Kosteus on aiheuttanut mattopinnoitteiden ja monin paikoin myös lattiatasoitteiden irtoamista alustastaan. Mattopinnoitteiden alustaan tehtiin tarkastuksia ja
mattopinnoitteiden alustassa todettiin selkeitä silmämääräisesti todettavia kosteus- ja mikrobivaurioita.
Mattopinnoitteen alapuolisista tasoitekerroksista otettiin materiaalinäytteitä mikrobimääritykseen.
Keittola-tila on laatoitettu 2000-luvulla suoritetussa remontissa. Lattialaatoitukset olivat pääosin hyvin
kiinni alustassaan, mutta laatoituksen saumoissa oli monin paikoin nähtävissä suoloja, jotka ovat muodostuneet alapohjasta nousevan kosteuden seurauksena. Keittolan laatoitusta poistettiin kahdesta pisteestä ja betonilaatta oli selkeästi märkä ja betonilaatassa oli ”kosteanhajua”. Laatoituksen alustasta
otettiin materiaalinäytteitä mikrobimääritykseen.
Alapohjan rakennetarkastuspisteistä tehtävien havaintojen perusteella alapohjatäyttönä on hienojakoinen hiekka tai savimaa. Alapohjassa ei täten ole toimivaa kapillaarikatkoa. Rakennuksen pohjoispäässä
(portaikon kanssa samalla tasolla olevat tilat) maanvaraisen betonilaatan alapuolella on osittain EPSlämmöneristekerros, mutta osittain alapohjarakenne on lämmöneristämätön. Lämmöneristämättömän
rakenteen osalla maanvaraisen betonilaatan yläpinta on pietty ja pikeyksen päälle on valettu pintabetonilaatta. Alapohjan rakennetarkastuspisteistä ohjautui tyypillistä kostean maaperän hajua.
Aiemmassa tutkimuksessa kellarin portaiden vierustaan tehdyn rakenneavauksen kohdalla kulkee jokin
tekniikkakanaali. Kanaalin laudoitukset ovat alapohjatäyttöä ja betonirakenteita vasten. Alapohjan rakenneavauksesta tuli selkeää mikrobiperäistä hajua.
Kellarin eteläpäädyn tiloissa alapohjarakennetta ei päästy varmentamaan tämän tutkimuksen yhteydessä. Alapohjarakenteen rakennetarkastuspisteiden porausta jatkettiin muutamissa pisteissä 300mm
saakka, kunnes poraus päätettiin. Kellarin eteläpäädyn tiloissa alapohjan betonilaatan voidaan todeta
olevan hyvin massiivinen.
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Kuva 28

Kuva 29

Kellarin muovimatolla pinnoitettujen tilojen
osalla on monin paikoin nähtävissä maton kosteudesta aiheutunutta ”kupruilua”.

Polttoainevaraston lattialaatta on noussut huomattavasti perustusrakenteiden painumisen
seurauksena. Betonilaatan muodonmuutokset
ovat aiheuttaneet laatan halkeilua.

Kuva 30

Kuva 31

Muovimattojen alustassa oli selkeitä silmämääräisesti havaittavia kosteus- ja mikrobivaurioita.

Kosteus on aiheuttanut muovimattojen ja tasoitekerrosten irtoamista alustastaan.

Kuva 32

Kuva 33

Keittolan laatoituksen saumoissa havaittiin alapohjasta nousevasta kosteudesta aiheutuneita
suoloja.

Keittolan laatoituksen saumoissa havaittiin alapohjasta nousevasta kosteudesta aiheutuneita
suoloja.
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Kuva 34

Kuva 35

Keittolan lattialaatoituksen alustassa laastikerrokset ja betonilaatta oli silmämääräisestikin
märkä.

Keittolan lattialaatoituksen alustassa laastikerrokset ja betonilaatta oli silmämääräisestikin
märkä.

5.3.3 Kosteusmittaukset
Kellarin lattiarakenteiden kosteutta arvioitiin satunnaisotannalla suoritetuilla pintakosteusmittauksilla.
Lattioissa havaittiin viitteitä poikkeavasta kosteudesta eri puolilla kellarikerrosta.
Betonin suhteellista kosteutta tutkittiin porareikämenetelmällä ja muovimaton sekä tasoitteen välistä (liimakerros) suhteellista kosteutta tutkittiin ns. viiltomittauksilla. Porareikämittauksia tehtiin yhteensä 3 mittapisteeseen, kuhunkin kahdelle eri syvyydelle ja viiltomittauksia tehtiin yhteensä 6 kpl.
Kosteusmittausten perusteella alapohjarakenteissa esiintyy poikkeavaa kosteutta. Viiltomittauksissa
poikkeavaa kosteutta havaittiin kaikissa mittauspisteissä, suhteellisen kosteuden arvojen vaihdellessa
välillä 90,1…100 %RH, lämpötilassa 17,4…21,5 °C. Betonilaatan kosteutta mitattiin betonilaatan pinnasta (20mm) ja syvemmältä rakenteesta (50 tai 80mm). Ainoastaan talouskellarin betonilaatan pintakerrokseen tehdyssä mittauksessa betonilaatan kosteuden todettiin olevan normaalilla tasolla, 77,6
%RH lämpötilassa 15,1 °C. Talouskellarin syvemmälle tehdyssä mittauspisteessä todettiin kuitenkin jo
poikkeavaa kosteutta, 94,2 %RH lämpötilassa 14,8°C. Portaikon ja keittolan osalla betonilaatassa todettiin poikkeavaa kosteutta molemmilla mittaussyvyyksillä kosteusarvojen vaihdellessa välillä 96,9…98,8
%RH lämpötilassa 16,5…19,9 °C.
Kosteusmittaustulokset on tarkemmin esitetty liitteenä 3 olevassa mittauspöytäkirjassa ja mittapisteiden
sijainnit liitteessä 1 olevassa pohjakuvassa.
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Kuva 36

Kuva 37

Yleiskuva alapohjan betonilaatan porareikäkosteusmittauspisteestä (MP3).

Yleiskuva alapohjan betonilaatan porareikäkosteusmittauspisteestä (MP1).

5.3.4 Mikrobianalyysit
Alapohjarakenteen pintarakenteista otettiin yhteensä 5 materiaalinäytettä mikrobianalyysiin. Näytteet
otettiin lattian tasoitekerroksesta. Tulokset on koottu alla olevaan taulukkoon ja tarkemmin ne on esitetty
laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 1 olevassa pohjakuvassa.
Taulukko 2
Alapohjarakenteiden materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset.
Näytenumero

Tila

Rakenne

Materiaali

Tulkinta

MN10

Siivous 004

AP

Tasoite

Vahva viite vauriosta

MN11

Käytävä 007

AP

Tasoite

Vahva viite vauriosta

MN12

Keittola 018

AP

Tasoite

Vahva viite vauriosta

MN13

Keittola 018

AP

Tasoite

Vahva viite vauriosta

MN14

Portaikko 001

AP

Tasoite

Vahva viite vauriosta

Kaikissa lattian pintarakenteista otetuissa näytteissä todettiin vahva viite vauriosta ja näytteissä esiintyi
runsaasti tai erittäin runsaasti kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Näyteanalyysitulosten perusteella
kellarin lattiarakenteissa voidaan todeta esiintyvän laaja-alaisia ja merkittäviä mikrobivaurioita.
5.3.5 Merkkiainekokeet
Alapohjarakenteen tiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeilla. Merkkiainekaasua syötettiin alapohjatäyttöön
maanvaraiseen betonilaattaan porattujen reikien kautta ja merkkiainekaasun (typpi-vetyseosta) kulkeutumista sisäilmaan havainnoitiin kaasuanalysaattorilla. Kaasunsyöttöpisteiden sijainnit on esitetty liitteen
1 pohjakuvassa. Merkkiainekokeet suoritettiin käyttöolosuhteissa tutkittavien tilojen ollessa n. 5 Pa alipaineisia ulkoilmaan nähden.
Kaikissa alapohjan merkkiainekokeissa todettiin selviä ilmavuotoja alapohjasta/maapohjasta sisäilmaan.
Vuotoja esiintyi alapohjan rakenneliittymien (väliseinien ja maanvastaisten seinien rakenneliittymät)
sekä oviaukkojen kynnyksillä.
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Kuva 38

Kuva 39

Selvää ja säännöllistä ilmavuotoa havaittiin alapohjan rakenneliittymissä (MA1).

Selvää ja säännöllistä ilmavuotoa havaittiin alapohjan rakenneliittymissä (MA4).

Kuva 40

Selvää ilmavuotoa havaittiin oviaukon kynnyksellä.
5.3.6 Johtopäätökset
Rakennuksen alapohjarakenteet ovat maanvaraisia betonilaattoja. Alapohjarakenteissa esiintyy jonkun
verran eroavaisuuksia eri puolilla kellarikerrosta. Alapohjarakenne on paikoitellen alapuolelta lämmöneristetty EPS-eristyksellä. Osittain alapohjarakenne on lämmöneristämätön. Lämmöneristämättömän alapohjan osalla betonilaattojen välissä on vedeneristeeksi levitetty bitumisively. Kellarin keittolan
puoleisessa päädyssä alapohjan betonilaatta on niin massiivinen, ettei betonilaatan alapuolisia rakenteita saatu tämän tutkimuksen yhteydessä tarkastettua.
Alapohjan täyttömateriaali on hyvin hienojakoista hiekkaa tai savea, eikä alapohjassa ole toimivaa kapillaarikatkoa. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella maapohjan kosteus nousee alapohjarakenteisiin koko yleisesti koko kellarikerroksen osalla. Lattiarakenteisiin nouseva kosteus on aiheuttanut kosteus- ja mikrobivaurioita lattioiden pintarakenteisiin. Kosteus- ja mikrobivaurioita esiintyy sekä tiiviiden
muovimattopinnoitteiden että uusittujen lattialaatoitusten osalla. Lisäksi alapohjan merkkiainekokeissa
maapohjasta todettiin ilmavuotoa kellaritiloihin. Lattian pintarakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioilla
sekä maapohjasta ohjautuvilla ilmavuodoilla on riski heikentää kellarin sisäilman laatua.
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5.3.7 Toimenpide-ehdotukset
Alapohjarakenteiden ensisijaisena korjaustapana suositellaan alapohjarakenteiden kokonaisvaltaista
uusimista. Uusimisessa vanhat alapohjarakenteet puretaan maapohjalle saakka ja alapohjaan järjestetään toimivat kapillaarikatkot / vedenpaine-eristykset ennen uuden maanvaraisen betonilaatan valamista. Aiemmissa tutkimuksissa tehtyjen selvitysten perusteella alapohjarakennetta on osittain raudoitettu perustusrakenteisiin estämään rakennuksen painumia, joten alapohjarakenteiden purkaminen tulee suunnitella siten, ettei rakennukseen pääse muodostumaan hallitsemattomia painumia purkutöiden
yhteydessä.
Vaihtoehtoisena korjaustapana voidaan harkita kevyempää tiivistyskorjausta, jolla kellarikerroksen sisäilmaolosuhteita voidaan parantaa. Vaihtoehtoisessa korjaustavassa kaikki kellarin lattioiden pintarakenteet tulee poistaa ja tasoitekerrokset jyrsiä puhtaalle betonilaatalle saakka. Purkutöiden jälkeen alapohjan rakenneliittymät ja läpiviennit tulee tiivistää luotettavilla menetelmillä. Lattiarakenteiden uusimisessa suositellaan käytettävän kosteutta läpäiseviä materiaaleja.
Lopullista korjaustapaa päätettäessä tulee huomioida, että vaihtoehtoisen korjaustavan tekninen käyttöikä on raskaampaa korjausvaihtoehtoa huomattavasti lyhyempi ja vaihtoehtoisen korjaustavan onnistumiseen liittyy suurempi epävarmuus.

5.4 Ulkoseinärakenteet ja ikkunat
5.4.1 Rakenne ja sijainti
Rakennuksen ulkoseinät ovat massiivitiiliseiniä. Patterisyvennyksissä tiilimuuraukseen on jätetty ilmarako ja julkisivumuurausten sisäpuolella on puukuitulevy. Ulkoseinärakenteiden leikkauskuvat on esitetty alapuolella olevissa kuvissa.

Kuva 41

Ulkoseinärakenteen leikkauskuva.
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Kuva 42

Patterisyvennyksien ulkoseinärakenteen leikkauskuva.
5.4.2 Havainnot
Ulkoseinärakenteita tarkasteltiin silmämääräisin tarkasteluin, satunnaisotannalla suoritetuin pintakosteusmittauksin ja rakennetarkastuspisteistä tehtyjen havaintojen perusteella. Lisäksi patterisyvennyksien kohdalla olevista puukuitulevyistä otettiin materiaalinäytteitä mikrobimääritykseen ja patterisyvennyksen taustalla olevan ulkoseinärakenteen tiiveys tarkastettiin merkkiainekokeilla.
Rakennuksen ulkoseinien pinnoitteet olivat yleisesti hyvin ikääntyneitä ja monin paikoin heikkokuntoisia.
Ulkoseinien maalipinnoitteet irtoilivat monin paikoin alustastaan. Tarkastushetkellä ulkoseinillä ei havaittu poikkeavaa kosteutta, mikä selittäisi maalipinnoitteiden irtoilun, vaan tehtyjen havaintojen perusteella pinnoitteiden huono kunto johtuu niiden ikääntymisestä. Ikääntymisestä aiheutunutta tasoitteiden
ja maalipinnoitteiden irtoamista havaittiin myös esimerkiksi ikkunapenkkien pinnoitteissa.
Ulkoseinille tehtiin rakennetarkastuspisteitä rakenteen varmentamiseksi. Rakennuksen pääasiallisena
ulkoseinärakenteena on massiivitiilimuuraus. Ulkoseinämuuraukseen on paikoitellen upotettu vanhoja
tekniikkakanaaleja. Ulkoseinärakenne poikkeaa patterisyvennyksien kohdalla. Patterisyvennyksissä julkisivumuurauksen sisäpuolelle on jätetty ilmarako ja julkisivumuurauksen sisäpinnassa on puukuitulevy.
Patterisyvennyksen taustalla olevasta ilmaraosta ohjautui huomattava määrä korvausilmaa, mutta rakenteessa ei havaittu aistinvaraisesti havainnoiden viitteitä rakenteen vaurioitumisesta.
Rakennuksen ikkunat on uusittu vuosien 2011-2012 aikana. Ikkunoiden vierustoille tehtiin rakennetarkastuspisteitä ikkunoiden ympärysrakenteiden tarkastamiseksi. Rakennetarkastuspisteistä todettiin, että
ikkunoiden uusimisen yhteydessä ikkunoiden ympärille on jäänyt vaihteleva määrä rappaukseen kiinnittyneitä rive-eristeitä. Ikkunaliittymissä havaittiin rappauskerrosten halkeamisia yms., minkä seurauksena
ikkunaliittymät eivät ole ilmatiiviitä ja ilmavuodot rive-eristeiden kautta sisäilmaan ovat mahdollisia.
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Kuva 43

Kuva 44

Ulkoseinien maalipinnoitteet ovat paikoitellen
heikkokuntoiset ja maalipinnoitteet irtoilevat
alustastaan.

Ulkoseinien maalipinnoitteet ovat paikoitellen
heikkokuntoiset ja maalipinnoitteet irtoilevat
alustastaan.

Kuva 45

Kuva 46

Heikkokuntoisia pinnoitteita esiintyy myös esimerkiksi ikkunapenkkirakenteissa.

Heikkokuntoisia pinnoitteita esiintyy myös esimerkiksi ikkunapenkkirakenteissa.

Kuva 47

Kuva 48

Yleiskuva ulkoseinärakenteeseen tehdystä rakennetarkastuspisteestä.

Ulkoseinärakenteeseen on upotettuna tekniikkakanaaleja.
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Kuva 49

Kuva 50

Yleiskuva patterisyvennykseen tehdystä rakennetarkastuspisteestä.

Ulkoseinärakenne poikkeaa patterisyvennyksien kohdalla. Patterisyvennyksien kohdalla ulkoseinärakenteessa on ilmarako ja julkisivumuurauksen sisäpintaan on asennettu puukuitulevy.

Kuva 51

Kuva 52

Ikkunoiden vierustaan tehtiin rakennetarkastuspisteitä ikkunoiden ympärysrakenteiden tarkastamiseksi.

Ikkunoiden ympärillä havaittiin alkuperäisiä riveeristeitä.

5.4.3 Mikrobianalyysit
Ulkoseinä- ja ikkunarakenteista otettiin yhteensä 5 materiaalinäytettä mikrobianalyysiin. Näytteet otettiin
patterisyvennyksien kohdilla olevista puukuitulevyistä ja ikkunoiden ympärillä olevista rive-eristeitä. Tulokset on koottu alla olevaan taulukkoon ja tarkemmin ne on esitetty laboratorion analyysivastauksessa
liitteessä 2. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 1 olevassa pohjakuvassa.
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Taulukko 3
Ulkoseinä- ja ikkunarakenteiden materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset.
Näytenumero

Tila

Rakenne

Materiaali

Tulkinta

MN25

Asunto 203

IKK

Pellavarive

Viittaa vaurioon

MN26

Asunto 203

US

Puukuitulevy

Ei viitettä vauriosta

MN27

Asunto 203

US

Puukuitulevy

Vahva viite vauriosta

MN33

Opetustila 107

US

Puukuitulevy

Ei viitettä vauriosta

MN35

Oppilaseteinen 110

IKK

Pellavarive

Ei viitettä vauriosta

Patterisyvennyksien taustalla olevasta ulkoseinärakenteen puukuitulevystä otetuissa näytteissä kahdessa ei todettu viitettä vauriosta ja yhdessä todettiin vahva viite vauriosta. Ikkunariveistä otetuissa
näytteissä toisessa ei todettu viitettä vauriosta ja toisessa todettiin viite vauriosta. Näyteanalyysitulosten
perusteella patterisyvennyksien taustalla olevassa puukuitulevyssä ja ikkunoiden ympärille jääneissä
alkuperäisissä rive-eristeissä esiintyy ainakin paikallisia mikrobivaurioita.
5.4.4 Merkkiainekokeet
Patterisyvennyksien taustalla olevan ulkoseinärakenteen tiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeilla. Merkkiainekaasua syötettiin ulkoseinärakenteen ilmarakoon sisäpuoliseen tiilimuuraukseen porattujen reikien
kautta ja merkkiainekaasun (typpi-vetyseosta) kulkeutumista sisäilmaan havainnoitiin kaasuanalysaattorilla. Kaasunsyöttöpisteiden sijainnit on esitetty liitteen 1 pohjakuvassa. Merkkiainekokeet suoritettiin
käyttöolosuhteissa tutkittavien tilojen ollessa n. 5 Pa alipaineisia ulkoilmaan nähden.
Kaikissa patterisyvennyksien ulkoseinärakenteeseen tehdyissä merkkiainekokeissa todettiin selviä ilmavuotoja patterisyvennyksien rakenneliittymistä.

Kuva 53

Kuva 54

Yleiskuva patterin taustalla olevaan ulkoseinärakenteeseen suoritetusta merkkiainekokeesta
(MA13).

Selvää ja säännöllistä ilmavuotoa havaittiin patterisyvennyksen liittymärakenteista (MA13).
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Kuva 55

Kuva 56

Selvää ja säännöllistä ilmavuotoa havaittiin patterisyvennyksen liittymärakenteista (MA13).

Yleiskuva patterin taustalla olevaan ulkoseinärakenteeseen suoritetusta merkkiainekokeesta
(MA17).

Kuva 57

Kuva 58

Selvää ja säännöllistä ilmavuotoa havaittiin patterisyvennyksen liittymärakenteista (MA13).

Selvää ja säännöllistä ilmavuotoa havaittiin patterisyvennyksen liittymärakenteista (MA13).

5.4.5 Johtopäätökset
Rakennuksen pääasiallisena ulkoseinärakenteena on massiivitiilimuuraus. Massiivitiilimuuraus on sisäilmateknisesti toimiva rakenne, eikä ulkoseinärakenteiden osalla havaittu rakenteellisia korjaustarpeita.
Patterisyvennyksien taustalla ulkoseinärakenteessa on ilmarako ja julkisivumuurauksen sisäpuolella on
puukuitulevy. Puukuitulevystä otettiin kolme materiaalinäytettä ja yhdessä todettiin vahva viite mikrobivauriosta. Analyysitulosten perusteella patterisyvennyksien taustalla olevissa puukuitulevyissä esiintyy
vähintään paikallisia mikrobivaurioita. Patterisyvennyksien taustalla olevasta ilmaraosta todettiin selvää
ja säännöllistä ilmavuotoa sisätiloihin, joten rakenteessa havaituilla epäpuhtauksilla on riski kulkeutua
sisäilmaan ja heikentää sisäilman laatua.
Ulkoseinien seinäpinnoitteet ovat hyvin ikääntyneitä ja heikkokuntoisia. Irtoilevat pinnoitteet aiheuttavat
pölyä yms. epäpuhtauksia tilojen sisäilmaan, joten korjausten yhteydessä rakennuksen sisäpuolisia pintarakenteita suositellaan yleisesti uudistettavaksi.
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Rakennuksen ikkunat on uusittu vuosien 2011-2012 aikana. Ikkunoiden uusimisen yhteydessä ikkunarakenteiden ympärille on jäänyt vaihteleva määrä rappauksiin kiinnittyneitä alkuperäisiä pellavarive-eristeitä. Rive-eristeissä esiintyy tyypillisesti erilaisia epäpuhtauksia ja rive-eristeistä otetuista kahdesta mikrobinäytteestä toisessa todettiin viite mikrobivauriosta. Alkuperäisissä ikkunariveissä voidaan todeta
esiintyvän vähintään paikallisia mikrobivaurioita. Ikkunaliittymät eivät ole tiiviitä, joten ikkunariveissä
esiintyvillä epäpuhtauksilla on riski kulkeutua rakennuksen sisäilmaan ja heikentää sisäilman laatua.
Rakennuksessa on vuosien saatossa tapahtunut huomattavaakin painumista. Rakennukseen aiemmin
suoritetuissa tutkimuksissa rakennuksen kantaviin rakenteisiin on epäilty kohdistuvan suuria jännityksiä.
Rakenteiden kantavuuteen liittyviä selvityksiä ei tämän tutkimuksen yhteydessä suoritettu, mutta aiemmissa tutkimuksissa havaitut kantavuuteen yms. liittyvät puutteet tulee huomioida rakennuksen korjausta suunniteltaessa.
5.4.6 Toimenpide-ehdotukset
Patterisyvennyksien taustalla olevat ulkoseinärakenteet ja kaikki rakennuksen ikkunaliittymät suositellaan tiivistettäväksi rakenteista sisäilmaan kulkeutuvien ilmavuotojen ja epäpuhtauksien estämiseksi.
Ulkoseinien vanhentuneet seinäpinnoitteet suositellaan yleisesti uusittavaksi.
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi korjaussuunnittelussa tulee huomioida rakennuksen painumiseen ja kantavien rakenteiden jännityksiin liittyvät seikat.

5.5 Välipohjarakenteet
5.5.1 Rakenne ja sijainti
Rakennuksen välipohjarakenteena on betonirakenteinen alalaattapalkisto. Alalaattapalkiston päälle on
käytävien/aulojen osalla tehty ylälaatta eli rakenteena on ns. kotelorakenne. Luokkatilojen osalla alalaattapalkiston päälle on tehty puukoolatut levy- tai lankkulattiat. Välipohjaeristeenä on pääosin turve, mutta
paikoitellen välipohjarakenteet ovat eristämättömiäkin. Välipohjarakenteiden leikkauskuvat on esitetty
alapuolella olevissa kuvissa.

Kuva 59

Välipohjarakenteen VP1 leikkauskuva.
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Kuva 60

Välipohjarakenteen VP2 leikkauskuva.
5.5.2 Havainnot
Välipohjapohjarakenteita tarkasteltiin silmämääräisin ja aistinvaraisin tarkasteluin, satunnaisotannalla
suoritetuin pintakosteusmittauksin ja rakenneavauksista tehtävien havaintojen avulla. Lisäksi välipohjarakenteista otettiin mikrobimateriaalinäytteitä ja välipohjarakenteiden tiiveyttä tarkasteltiin merkkiainekokeiden avulla.
Tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksen välipohjarakenteet on toteutettu betonirakenteisella alalaattapalkistolla. Käytävä- ja aulatilojen osalla alalaattapalkiston päälle on laitettu laudoitus ja laudoituksen päälle valettu ylälaatta. Käytävä- ja aulatilojen osalla lattiapinnoitteena on mosaiikkibetoni. Luokkatilojen osalla alalaattapalkiston päälle on toteutettu puurakenteiset levy- tai lankkulattiat. Välipohjaeristeenä on käytetty pääosin turvetta.
Luokkatilojen välipohjarakenteita on paikoitellen uusittu ilmeisesti vuonna 1985 suoritetussa peruskorjauksessa. Rakenneavauksista tehtyjen havaintojen perusteella korjauksessa betonipalkkien yläpuoliset
puurakenteet olisi pääosin uusittu, mutta alkuperäiset välipohjaeristeet on jätetty rakenteeseen.
Käytävä- ja aulatilojen välipohjan lattiapinnoitteessa oli havaittavissa jonkun verran halkeilua, mikä johtuu rakennuksen epätasaisesta painumisesta.
Käytävä- ja aulatilojen välipohjarakenteisiin tehdyissä rakenneavauksissa havaittiin selkeitä ja laaja-alaisia kosteus-, mikrobi- ja lahovaurioita. Rakenneavauksista ohjautui myös rakenteeseen vaurioitumiseen
viittaavaa ”tunkkaista hajua”. Selkeimmät vauriot ovat välipohjan ylälaatan aluslaudoituksessa sekä rakenteeseen jääneissä betonipalkkien muottilaudoituksissa.
Luokkatilojen välipohjarakenteissa ei esiintynyt yhtä selkeitä silmämääräisiä vaurioita kuin käytävä- ja
aulatilojen osalla. Kuitenkin myös luokkatilojen välipohjarakenteissa havaittiin silmämääräisiä vaurioita
esimerkiksi rakenteeseen jääneissä betonipalkkien muottilaudoituksissa. Luokkatilojen välipohjaeristeenä oleva turve-eriste oli hyvin pölyistä ja turvepölyä nousi rakenneavauksista tilojen alipaineisuuden
vuoksi.
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Kuva 61

Kuva 62

Yleiskuva välipohjan rakenneavauksista (VP1).

Yleiskuva välipohjan rakenneavauksista (VP1).

Kuva 63

Kuva 64

Välipohjarakenteissa esiintyy silmämääräisesti
selkeästi havaittavia kosteus-, mikrobi- ja lahovaurioita (VP1).

Välipohjarakenteissa esiintyy silmämääräisesti
selkeästi havaittavia kosteus-, mikrobi- ja lahovaurioita (VP1).

Kuva 65

Kuva 66

Yleiskuva välipohjan rakenneavauksista (VP2).

Välipohjarakenteissa esiintyy silmämääräisesti
selkeästi havaittavia kosteus-, mikrobi- ja lahovaurioita (VP2).
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Kuva 67

Kuva 68

Yleiskuva luokkatilojen välipohjarakenteeseen
tehdyistä rakenneavauksesta (VP4).

Yleiskuva luokkatilojen välipohjarakenteeseen
tehdyistä rakenneavauksesta (VP5).

Kuva 69

Kuva 70

Luokkatilojen välipohjarakenteita on avattu ja
uusittu ilmeisesti vuoden 1985 peruskorjauksen
yhteydessä.

Korjauksen yhteydessä vanhat välipohjaeristeet
on kuitenkin jätetty rakenteeseen.

Kuva 71

Kuva 72

Yleiskuva välipohjan rakenneavauksista (VP7).

Ylälaatan alapuolisessa laudoituksessa esiintyy
silmämääräisiä vanhoja kuivuneita kosteusvaurioita (VP7).
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5.5.3 Mikrobianalyysit
Välipohjarakenteista otettiin yhteensä 10 materiaalinäytettä mikrobianalyysiin. Näytteet otettiin pääosin
välipohjan aluslaudoituksesta ja muottilaudoituksista. Materiaalinäytteitä ei otettu välipohjien turve-eristeestä, sillä luonnoneriste sisältää jo itsessään runsaasti mikrobeja. Tulokset on koottu alla olevaan taulukkoon ja tarkemmin ne on esitetty laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2. Näytteenottokohdat
on esitetty liitteessä 1 olevassa pohjakuvassa.
Taulukko 4
Välipohjarakenteiden materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset.
Näytenumero

Tila

Rakenne

Materiaali

Tulkinta

MN15

Eteinen 110

VP

Puu

Ei viitettä vauriosta

MN16

Eteinen 110

VP

Puu

Heikko viite vauriosta

MN17

Opetustila 109

VP

Mineraalivilla

Ei viitettä vauriosta

MN18

Opetustila 108

VP

Puu

Viite sienikasvustosta

MN19

Liikunta 106

VP

Puu

Viite sienikasvustosta

MN20

Aula 202

VP

Puu

Viite sienikasvustosta

MN21

Aula 202

VP

Puu

Viite sienikasvustosta

MN22

Asunto 203

VP

Puu

Heikko viite vauriosta

MN23

Asunto 203

VP

Laasti + tiili

Ei viitettä vauriosta

MN24

Metalli- ja puutyö 219

VP

Puu

Ei viitettä vauriosta

Välipohjarakenteista otetuista näytteistä neljässä ei todettu viitettä mikrobivauriosta. Kahdessa näytteessä todettiin heikko viite vauriosta ja neljässä näytteessä havaittiin viitteitä sienikasvustosta. Materiaalinäytteiden analyysitulokset eivät täysin tue rakenteista silmämääräisesti tehtyjä havaintoja, sillä esimerkiksi eteisen 110 välipohjarakenteessa (MN15 & MN16) havaittiin selkeitä kosteus- ja lahovaurioita.
Havaitut vauriot ovat syntyneet välipohjan betonirakenteiden rakennusaikaisesta kosteudesta, joka on
vuosien saatossa poistunut rakenteesta, joten vaurioituneissa materiaaleissa ei tällä hetkellä esiinny
aktiivista mikrobikasvua.
5.5.4 Merkkiainekokeet
Välipohjarakenteiden tiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeilla. Merkkiainekaasua syötettiin välipohjarakenteeseen ylä- ja alalaattaan porattujen reikien kautta ja merkkiainekaasun (typpi-vetyseosta) kulkeutumista sisäilmaan havainnoitiin kaasuanalysaattorilla. Kaasunsyöttöpisteiden sijainnit on esitetty liitteen 1
pohjakuvassa. Merkkiainekokeet suoritettiin käyttöolosuhteissa tutkittavien tilojen ollessa n. 5-10 Pa alipaineisia ulkoilmaan nähden.
Kaikissa välipohjarakenteisiin suoritetuissa merkkiainekokeissa todettiin ilmavuotoja sisäilmaan. Keittolan 018 yläpuoliseen välipohjarakenteeseen tehdyssä merkkiainekokeessa havaittiin ainoastaan pistemäisiä ilmavuotoja sähköjohtojen kiinnityspisteiden kautta kellarin sisäilmaan. Kaikissa muissa välipohjaan tehdyissä merkkiainekokeissa todettiin selviä ja säännöllisiä ilmavuotoja välipohjien rakenneliittymissä sekä läpivienneissä. Merkkiainekoetulosten perusteella välipohjarakenteista ohjautuu ilmavuotoja
kaikkiin rakennuksen kerroksiin (kellari, 1. ja 2.kerros).
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Kuva 73

Kuva 74

Esimerkkikuva kellarin yläpuoliseen välipohjarakenteeseen tehdystä merkkiainekokeesta
(MA3).

Selvää ja säännöllistä ilmavuotoa havaittiin välipohjan rakenneliittymissä (MA3).

Kuva 75

Kuva 76

Esimerkkikuva ensimmäisen kerroksen välipohjarakenteeseen tehdystä merkkiainekokeesta
(MA9).

Selvää ilmavuotoa havaittiin välipohjan rakenneliittymissä ja patteriputkien läpivienneissä
(MA9).

Kuva 77

Kuva 78

Esimerkkikuva toisen kerroksen välipohjarakenteeseen tehdystä merkkiainekokeesta (MA12).

Selvää ilmavuotoa havaittiin välipohjan rakenneliittymissä ja patteriputkien läpivienneissä
(MA12).
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5.5.5 Johtopäätökset
Rakennuksen välipohjarakenteet on toteutettu betonirakenteisella alalaattapalkistolla. Käytävien ja aulatilojen osalla alalaattapalkiston päälle on ylälaatta eli rakenteena on ns. kotelorakenne. Opetustilojen
osalla alalaattapalkiston päälle on tehty puurakenteiset levy- tai lankkulattiat.
Välipohjaeristeenä on käytetty pääosin turvetta. Välipohjat olivat ikääntyneen turve-eristeen vuoksi hyvin pölyisiä ja turve-eriste sisältää jo luonnostaan runsaasti erilaisia mikrobeja.
Käytävä- ja aulatilojen kotelorakenteisissa välipohjissa todettiin selkeitä silmämääräisesti havaittavia
kosteus-, mikrobi- ja lahovaurioita. Vauriot ovat syntyneet pääosin rakennusvaiheessa betonirakenteiden rakennekosteudesta orgaanisiin materiaaleihin, kuten muottiautoihin ja aluslaudoitukseen, siirtyneestä kosteudesta, mikä on pitkän ajan kuluessa tuulettumattomassa rakenteessa aiheuttanut puurakenteisiin kosteus- ja lahovaurioita. Alalaattapalkiston päälle tehtyjen puulattioiden osalla ei havaittu
yhtä selkeitä kosteusvaurioita, mutta myös luokkatilojen osalla betonipalkkien muottilaudoituksissa todettiin silmämääräisesti havaittavia vaurioita. Välipohjarakenteista otettavissa materiaalinäytteissä esiintyi havaintoihin nähden suhteellisen vähän mikrobivaurioita. Tämä johtuu siitä, että rakenteeseen ei ole
enää pitkään aikaan kohdistunut kosteusrasitusta, eikä vaurioituneissa materiaaleissa esiinny enää aktiivista mikrobikasvua. Vanhat korjaamattomat kosteus- ja lahovauriot muodostavat kuitenkin samankaltaisen riskin rakennuksen sisäilman laadulle ja ne katsotaankin Asumisterveysasetuksen mukaisesti
mikrobivaurion toimenpiderajan ylitykseksi. Välipohjarakenteiden merkkiainekokeissa välipohjarakenteista todettiin selvää ja säännöllistä ilmavuotoa jokaisen kerroksen sisäilmaan, joten rakenteessa havaituilla epäpuhtauksilla on riski heikentää tilojen sisäilman laatua.
Rakennuksessa on vuosien saatossa tapahtunut huomattavaakin painumista. Rakennukseen aiemmin
suoritetuissa tutkimuksissa rakennuksen kantaviin rakenteisiin on epäilty kohdistuvan suuria jännityksiä.
Rakenteiden kantavuuteen liittyviä selvityksiä ei tämän tutkimuksen yhteydessä suoritettu, mutta aiemmissa tutkimuksissa havaitut kantavuuteen yms. liittyvät puutteet tulee huomioida rakennuksen korjausta suunniteltaessa.
5.5.6 Toimenpide-ehdotukset
Ensisijaisena korjaustapana suositellaan välipohjarakenteiden perusteellista korjaamista / uusimista.
Korjauksessa välipohjarakenteet puretaan alalaattapalkistolle ja alalaattapalkistolle suoritetaan huolelliset puhdistukset. Puhdistuksen jälkeen rakenne suositellaan uusittavaksi kosteus- ja sisäilmateknisesti
toimivalla rakenneratkaisulla.
Vaihtoehtoisena korjaustapana voidaan harkita välipohjarakenteiden tiivistyskorjausta, jolla estetään
epäpuhtauksien kulkeutuminen välipohjarakenteista rakennuksen sisäilmaan. Tiivistyskorjausvaihtoehdossa tulisi kaikki välipohjarakenteen rakenneliittymät ja läpiviennit tiivistää. Lisäksi tiivistysten tiiveyttä
olisi suositeltavaa seurata säännöllisesti suoritettavilla merkkiainekokeilla.
Lopullista korjaustapaa päätettäessä tulee huomioida, että vaihtoehtoisen korjaustavan tekninen käyttöikä on raskaampaa korjausvaihtoehtoa huomattavasti lyhyempi ja vaihtoehtoisen korjaustavan onnistumiseen liittyy suurempi epävarmuus.
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi korjaussuunnittelussa tulee huomioida rakennuksen painumiseen ja kantavien rakenteiden jännityksiin liittyvät asiat.
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5.6 Väliseinät ja sisäpuoliset pintarakenteet
5.6.1 Rakenne ja sijainti
Rakennuksen väliseinät ovat pääosin tiilirakenteisia. Väliseinien tiilipinnat on pääosin rapattu ja maalattu.
5.6.2 Havainnot
Väliseinärakenteita tarkasteltiin silmämääräisin tarkasteluin ja satunnaisotannalla suoritetuilla pintakosteusmittauksilla. Lisäksi kellarin väliseinien pinnoitteista otettiin materiaalinäytteitä mikrobimääritykseen.
Väliseinärakenteissa on paikoitellen havaittavissa vähäisiä halkeamia, mikä lähtötiedoista saatujen tietojen perusteella johtuu todennäköisesti rakennuksen epätasaisesta painumisesta.
Kellarin väliseinärakenteiden alaosissa oli monin paikoin havaittavissa kosteudesta aiheutunutta rappaus- ja/tai tasoitekerrosten sekä maalipinnoitteen irtoilemista ja hilseilyä. Tehtyjen havaintojen perusteella kellarin väliseinien alaosiin kohdistuu maapohjasta kapillaarisesti nousevasta kosteudesta aiheutuvaa kosteusrasitusta.
Rakennuksen maanpäällisten kerroksien väliseinärakenteissa ei esiintynyt silmämääräisesti havaittavia
kosteusvaurioita. Väliseinien pinnoitteet ovat kuitenkin monin paikoin hyvin ikääntyneitä ja pinnoitteiden
kunto on yleisesti heikko. Maalipinnoitteet ovat myös paikoitellen irronneet alustastaan.
Rakennuksen sisäpuolissa rakenteissa ja niiden pinnoitteissa esiintyy yleisesti sisäilman laatuun mahdollisesti heikentävästi vaikuttavia puutteita. Sisätilojen seinäpinnoitteissa esiintyy maalien irtoilua ja esimerkiksi käsienpesualtaiden alustassa jalkalistat ovat joissakin tiloissa kosteusvaurioituneet.

Kuva 79

Kuva 80

Kellarin väliseinärakenteissa esiintyy kosteuden
aiheuttamia vaurioita.

Kellarin väliseinärakenteissa esiintyy kosteuden
aiheuttamia vaurioita.
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Kuva 81

Kuva 82

Kellarin väliseinärakenteissa esiintyy kosteuden
aiheuttamia vaurioita.

Kellarin väliseinärakenteissa esiintyy kosteuden
aiheuttamia vaurioita.

Kuva 83

Kuva 84

Käsienpesualtaan alustassa jalkalistat ovat kosteusvaurioituneet.

Käsienpesualtaan alustassa jalkalistat ovat kosteusvaurioituneet.

Kuva 85

Seinäpinnoitteet irtoilevat alustastaan.
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5.6.3 Kosteusmittaukset
Kellarin väliseinärakenteiden pintakosteusmittauksissa väliseinien alaosissa havaittiin yleisesti viitteitä
poikkeavasta kosteudesta. Pintakosteusmittaustulosten perusteella kosteusrasitus on voimakkaampi
kellarin alhaisemmalla tasolla (keittolan puoleinen pääty).
Maanpäällisten kerrosten väliseinärakenteissa ei pintakosteusmittauksin tutkimushetkellä havaittu viitteitä poikkeavasta kosteudesta.
5.6.4 Mikrobianalyysit
Väliseinien pintarakenteista otettiin yhteensä 5 materiaalinäytettä mikrobianalyysiin. Kaikki näytteet otettiin kellarikerroksesta. Tulokset on koottu alla olevaan taulukkoon ja tarkemmin ne on esitetty laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 1 olevassa pohjakuvassa.
Taulukko 5
Väliseinärakenteiden materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset.
Näytenumero

Tila

Rakenne

Materiaali

Tulkinta

MN1

Porrashuone 001

VS

Rappaus / tasoite

Vahva viite vauriosta

MN3

Käytävä 007

VS

Rappaus / tasoite

Vahva viite vauriosta

MN5

Käytävä 017

VS

Rappaus / tasoite

Vahva viite vauriosta

MN6

Pukuhuone 019

VS

Rappaus / tasoite

Vahva viite vauriosta

MN9

Siivous 027

VS

Rappaus / tasoite

Viite vauriosta

Kellarin väliseinärakenteiden pintarakenteista otetuissa näytteissä neljässä todettiin vahva viite vauriosta ja yhdessä viite vauriosta. Näytteissä esiintyi runsaasti kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Näyteanalyysitulosten perusteella kellarin väliseinärakenteissa voidaan todeta esiintyvän laaja-alaisia ja
merkittäviä mikrobivaurioita.
5.6.5 Johtopäätökset
Kellarin väliseinärakenteisiin kohdistuu merkittävää kosteusrasitusta ja väliseinien alaosissa esiintyy
kosteusvaurioita eri puolilla kellarikerrosta. Kaikissa väliseinärakenteista otetuissa mikrobinäytteissä
todettiin viite tai vahva viite mikrobivauriosta, joten väliseinärakenteissa voidaan todeta esiintyvän laajaalaisia kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioituneet pintarakenteet ovat suoraan yhteydessä kellarin sisäilmaan, joten havaituilla vaurioilla on riski heikentää kellarin sisäilman laatua.
Maanpäällisten kerroksien väliseinärakenteissa ei havaittu rakenteellisia vaurioita.
Väliseinien seinäpinnoitteet ovat yleisesti hyvin ikääntyneitä ja heikkokuntoisia eri kerroksissa. Irtoilevat
pinnoitteet aiheuttavat pölyä yms. epäpuhtauksia tilojen sisäilmaan, joten korjausten yhteydessä rakennuksen sisäpuolisia pintarakenteita suositellaan yleisesti uudistettavaksi.

TATTARAN KOULU
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

RAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

42 (67)

5.6.6 Toimenpide-ehdotukset
Kellarin väliseinärakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta tulisi laskea ulkopuolisten kuivatusjärjestelmien uusimisella. Kellarin väliseinien pinnoite- ja tasoitekerrokset suositellaan poistettavaksi kauttaaltaan vähintään 1m korkeuteen saakka. Pinnoitteet suositellaan uusittavaksi kosteutta läpäisevillä materiaaleilla.
Ikääntyneiden väliseinäpinnoitteiden uusiminen yleisesti eri puolilla rakennusta.

5.7 Yläpohjat ja vesikatot
5.7.1 Rakenne ja sijainti
Rakennuksen kattorakenteena on puurakenteinen paikalla rakennettu aumakatto. Vesikatteena on aluslaudoituksen päälle kiinnitetty peltikate.
Rakennuksen yläpohjarakenteena on betonirakenteinen alalaattapalkisto ja palkiston päälle valettu palopermantolaatta eli ns. kotelorakenne. Yläpohjaeristeenä on pääosin turve. Yläpohjarakenteen leikkauskuva on esitetty alapuolella olevassa kuvassa.

Kuva 86

Yläpohjarakenteen leikkauskuva.
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5.7.2 Havainnot
Yläpohja- ja vesikattorakenteita tarkasteltiin silmämääräisesti ullakolta. Tehtyjen havaintojen perusteella
vesikatteen alapuolinen aluslaudoitus on toteutettu aiemmin valumuottina toimineena laudoilla, minkä
seurauksena aluslaudoituksessa esiintyy yleisesti kosteusjälkiä. Tutkimusten yhteydessä havaittiin vesikatteessa pari aktiivista vuotokohtaa hormiliittymien kohdilla. Sadevesiä oli epätiiviin hormiliittymän
kautta päässyt vähäisiä määriä valumaan hormia pitkin yläpohjan palopermantolaatalle saakka.
Ullakon ilmatilavuus on rakennusajankohdalle suhteellisen suuri ja aistinvaraisten havaintojen perusteella ullakon tuuletus on toimiva.
Yläpohjarakenteeseen tehtiin rakenneavauksia rakenteen toteutustavan ja kunnon selvittämiseksi. Yläpohja on toteutettu samankaltaisella rakenteella kuin käytävä- ja aulatilojen välipohjarakenteet. Yläpohjarakenteessa todettiin esiintyvän merkittäviä kosteus-, mikrobi- ja lahovaurioita. Etenkin palopermantolaatan alapuolinen aluslaudoitus oli rakenneavauksissa selkeästi lahovaurioitunut.

Kuva 87

Kuva 88

Yleiskuva ullakkotilasta.

Sadevesiä on päässyt vähäisiä määriä hormiliittymän kautta valumaan hormia pitkin palopermantolaatalle.

Kuva 89

Kuva 90

Esimerkkikuva yläpohjarakenteen rakenneavauksesta.

Esimerkkikuva yläpohjarakenteen rakenneavauksesta.
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Kuva 91

Kuva 92

Yläpohjarakenteessa esiintyy silmämääräisesti
havaittavia kuivuneita kosteus- ja lahovaurioita.

Yläpohjarakenteessa esiintyy silmämääräisesti
havaittavia kuivuneita kosteus- ja lahovaurioita.

5.7.3 Mikrobianalyysit
Yläpohjarakenteista otettiin yhteensä 4 materiaalinäytettä mikrobianalyysiin. Näytteet otettiin yläpohjan
betonipalkkien muottilaudoituksesta ja palopermantolaatan aluslaudoituksesta. Tulokset on koottu alla
olevaan taulukkoon ja tarkemmin ne on esitetty laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2. Näytteenottokohdat on esitetty liitteessä 1 olevassa pohjakuvassa.
Taulukko 6
Yläpohjarakenteiden materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset.
Näytenumero

Tila

Rakenne

Materiaali

Tulkinta

MN29

Ullakko

YP

Puu

Heikko viite vauriosta

MN30

Ullakko

YP

Puu

Viite vauriosta

MN31

Ullakko

YP

Puu

Heikko viite vauriosta

MN32

Ullakko

YP

Puu

Ei viitettä vauriosta

Yläpohjarakenteista otetuissa näytteissä yhdessä todettiin viite vauriosta, kahdessa heikko viite vauriosta ja yhdessä näytteessä ei todettu viitettä vauriosta. Materiaalinäytteiden analyysitulokset eivät täysin tue rakenteista silmämääräisesti tehtyjä havaintoja, sillä kaikissa yläpohjan rakenneavauksissa havaittiin selkeitä kosteus- ja lahovaurioita. Havaitut vauriot ovat syntyneet pääosin yläpohjan betonirakenteiden rakennusaikaisesta kosteudesta, joka on vuosien saatossa poistunut rakenteesta, joten kaikissa
vaurioituneissa materiaaleissa ei tällä hetkellä esiinny aktiivista mikrobikasvua.
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5.7.4 Merkkiainekokeet
Yläpohjarakenteiden tiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeilla. Merkkiainekaasua syötettiin yläpohjarakenteeseen alalaattaan 2. kerroksen kautta porattujen reikien kautta. Merkkiainekaasun (typpi-vetyseosta) kulkeutumista 2.kerroksen sisäilmaan havainnoitiin kaasuanalysaattorilla. Kaasunsyöttöpisteiden sijainnit
on esitetty liitteen 1 pohjakuvassa. Merkkiainekokeet suoritettiin käyttöolosuhteissa tutkittavien tilojen
ollessa n. 5-10 Pa alipaineisia ulkoilmaan nähden.
Toisessa merkkiainekokeessa yläpohjarakenteesta todettiin selvää ja säännöllistä ilmavuotoa alalaatan
ja ulkoseinän rakenneliittymistä. Toisessa merkkiainekokeessa yläpohjarakenteesta ei havaittu merkittäviä ilmavuotoja.

Kuva 93

Kuva 94

Esimerkkikuva yläpohjarakenteen merkkiainekokeesta (MA14).

Yläpohjarakenteesta todettiin selvää ja säännöllistä ilmavuotoa alalaatan ja ulkoseinärakenteen
rakenneliittymistä.

5.7.5 Johtopäätökset
Rakennuksen yläpohjarakenteena on betonirakenteinen alalaattapalkisto ja sen päälle valettu palopermantolaatta eli ns. kotelorakenne. Yläpohjaeristeenä on käytetty pääosin turvetta. Yläpohjarakenteessa
havaittiin silmämääräisesti havaittavia kosteus-, mikrobi- ja lahovaurioita etenkin betonipalkkien muottilaudoituksissa ja palopermantolaatan aluslaudoituksessa. Vauriot ovat syntyneet pääosin rakennusvaiheessa betonirakenteiden rakennekosteudesta orgaanisiin materiaaleihin, kuten muottiautoihin ja aluslaudoitukseen, siirtyneestä kosteudesta, mikä on pitkän ajan kuluessa tuulettumattomassa rakenteessa
aiheuttanut puurakenteisiin kosteus- ja lahovaurioita. Yläpohjarakenteista otettavissa materiaalinäytteissä esiintyi havaintoihin nähden suhteellisen vähän mikrobivaurioita. Tämä johtuu siitä, että rakenteeseen ei ole enää pitkään aikaan kohdistunut kosteusrasitusta, eikä vaurioituneissa materiaaleissa
esiinny enää aktiivista mikrobikasvua. Vanhat korjaamattomat kosteus- ja lahovauriot muodostavat kuitenkin samankaltaisen riskin rakennuksen sisäilman laadulle ja ne katsotaankin Asumisterveysasetuksen mukaisesti mikrobivaurion toimenpiderajan ylitykseksi. Yläpohjarakenteiden merkkiainekokeissa
todettiin ilmavuotoa toisen kerroksen sisäilmaan, joten rakenteessa havaituilla epäpuhtauksilla on riski
heikentää 2. kerroksen tilojen sisäilman laatua.
Rakennuksessa on vuosien saatossa tapahtunut huomattavaakin painumista. Rakennukseen aiemmin
suoritetuissa tutkimuksissa rakennuksen kantaviin rakenteisiin on epäilty kohdistuvan suuria jännityksiä.
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Rakenteiden kantavuuteen liittyviä selvityksiä ei tämän tutkimuksen yhteydessä suoritettu, mutta aiemmissa tutkimuksissa havaitut kantavuuteen yms. liittyvät puutteet tulee huomioida rakennuksen korjausta suunniteltaessa.
5.7.6 Toimenpide-ehdotukset
Ensisijaisena korjaustapana suositellaan yläpohjarakenteiden perusteellista korjaamista / uusimista.
Korjauksessa yläpohjarakenteet puretaan alalaattapalkistolle ja alalaattapalkistolle suoritetaan huolelliset puhdistukset. Puhdistuksen jälkeen rakenne suositellaan uusittavaksi kosteus- ja sisäilmateknisesti
toimivalla rakenneratkaisulla. Korjausten yhteydessä yläpohjaa on myös mahdollista lisälämmöneristää.
Vaihtoehtoisena korjaustapana voidaan harkita yläpohjarakenteen tiivistyskorjausta, jolla estetään epäpuhtauksien kulkeutuminen yläpohjarakenteesta 2. kerroksen sisäilmaan. Tiivistyskorjausvaihtoehdossa
tulisi kaikki yläpohjarakenteen alalaatan rakenneliittymät ja läpiviennit tiivistää 2.kerroksen kautta. Lisäksi tiivistysten tiiveyttä olisi suositeltavaa seurata säännöllisesti suoritettavilla merkkiainekokeilla.
Lopullista korjaustapaa päätettäessä tulee huomioida, että vaihtoehtoisen korjaustavan tekninen käyttöikä on raskaampaa korjausvaihtoehtoa lyhyempi ja vaihtoehtoisen korjaustavan onnistumiseen liittyy
suurempi epävarmuus.
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi korjaussuunnittelussa tulee huomioida rakennuksen painumiseen ja kantavien rakenteiden jännityksiin liittyvät asiat.

6

Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset

6.1 Paine-ero
Sisätilojen ja ulkoilman välistä paine-eroa mitattiin jatkuvatoimisilla mittalaitteilla kellarissa sekä 1. ja
2.kerroksissa yhteensä 6 tilassa. Lisäksi mitattiin kellarikerroksen käytävän ja likaisten tilojen (lämmönjakohuone ja polttoainevarasto) välistä paine-eroa. Mittaukset suoritettiin 27.10.-10.11.2021 välisenä
aikana. Alla olevissa kuvaajissa on esitetty paine-eromittausten mittaustulokset. Lisäksi kuvaajat on esitetty raportin liitteessä 6.
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Kuva 95

Sisäilman ja ulkoilman välisten paine-eromittausten tulokset.

Kuva 96

Kellarin käytävän ja ”likaisten tilojen” välisten paine-eromittausten tulokset.

Mittaustuloksista havaitaan, että rakennuksessa esiintyy merkittävää alipaineisuutta. Mittausjakson aikana tutkittavat tilat olivat pääosin 10…20 Pa alipaineisia suhteessa ulkoilmaan. Kellaritiloissa alipaineisuus on alhaisimmillaan, alipaineisuuden vaihdellessa pääosin 5…15 Pa välillä. Merkittävintä alipaineisuus on ensimmäisessä kerroksessa, jossa alipaineisuus vaihteli mittausjakson aikana 15…30 Pa välillä. Mittaustuloksien perusteella voidaan todeta, että rakennuksessa esiintyy liiallista alipaineisuutta.
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Etenkin ensimmäisessä kerroksessa Asumisterveysasetuksen mukainen alipaineisuuden toimenpideraja 15 Pa ylittyy valtaosan koko mittausajasta. Rakennuksen alipaineisuus lisää rakenteiden kautta ohjautuvien ilmavuotojen ja rakenteista sisäilmaan kulkeutuvien epäpuhtauksien määrää.
Kellarin likaisten tilojen ja käytävän välisistä paine-eromittaustuloksista voidaan todeta, että lämmönjakohuone ja polttoainevarasto ovat valtaosan ajasta ylipaineisia kellarin käytävään nähden. Lämmönjakohuoneen ja polttoainevaraston väliovet ovat tiivisteettömiä, joten tilojen ollessa ylipaineisia kulkeutuu
tilojen epäpuhtauksia kellaritilojen sisäilmaan. Tutkimushetkellä kellarin sisäilmassa havaittiin selkeää
öljymäistä hajua, joten mittaustulokset tukevat tehtyjä havaintoja ja johtopäätöksiä.
6.1.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Rakennuksessa esiintyy liiallista alipaineisuutta. Alipaineisuus on merkittävintä ensimmäisessä kerroksessa, mutta rakenteiden epätiiveydet huomioiden myös muiden tilojen alipaineisuuden voidaan todeta
olevan sisäilmateknisesti riskialttiilla tasolla. Tilojen alipaineisuus lisää rakenteissa todettujen epäpuhtauksien kulkeutumista rakennuksen sisäilmaan. Rakennuksen painesuhteet suositellaan tasapainotettavaksi tasapainotilaan rakenteesta ohjautuvien ilmavuotojen vähentämiseksi.
Kellarin likaisten tilojen ja käytävän välisistä paine-eromittaustuloksista voidaan todeta, että likaiset tilat
ovat pääosin ylipaineisia käytävään nähden. Tilojen väliovet eivät ole tiiviitä, joten tilojen epäpuhtauksilla on riski kulkeutua kellarin sisäilmaan. Mittaustulokset tukevat kohteessa tehtyjä havaintoja, sillä kellarin sisäilmassa havaittiin selkeää öljymäistä hajua. Lämmönjakohuone ja polttoainevarasto suositellaan alipaineistettavaksi suhteessa kellarin käytävään ja tilojen väliovet suositellaan uusittavaksi tiivisteellisiksi siten, ettei tilojen epäpuhtaudet pääse kulkeutumaan kellaritilojen sisäilmaan.

6.2 Hiilidioksidipitoisuus
Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta mitattiin jatkuvatoimisilla mittalaitteilla kellarissa sekä 1. ja 2.kerroksissa
yhteensä 6 tilassa. Mittaukset suoritettiin 27.10.-10.11.2021 välisenä aikana. Alla olevissa kuvaajissa on
esitetty hiilidioksidimittausten mittaustulokset. Lisäksi kuvaajat on esitetty raportin liitteessä 6.

Kuva 97

Hiilidioksidimittausten tulokset.
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Mittaustuloksista havaitaan, että tilojen hiilidioksidipitoisuus pysyy pääosin hyvin alhaisella tasolla. Mittausjaksolla on nähtävissä hetkellisiä korkeampia mittaustuloksia, mutta hiilidioksiditaso pysyy korkeimmillaankin selkeästi Asumisterveysasetuksessa asetetun toimenpiderajan alapuolella.
6.2.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Rakennuksen hiilidioksiditasot pysyvät alhaisella tasolla, eikä niiden osalta esitetä jatkotoimenpiteitä.

6.3 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus
Sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta mitattiin jatkuvatoimisilla mittalaitteilla kellarissa sekä 1. ja
2.kerroksissa yhteensä 6 tilassa. Mittaukset suoritettiin 27.10.-10.11.2021 välisenä aikana. Alla olevissa
kuvaajissa on esitetty lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustulokset. Lisäksi kuvaajat on esitetty
raportin liitteessä 6.

Kuva 98

Sisäilman lämpötilan mittaustulokset.
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Kuva 99

Sisäilman suhteellisen kosteuden mittaustulokset.

Sisäilman lämpötilan mittaustuloksista havaitaan, että rakennuksen sisäilman lämpötila on yleisesti alhaisella tasolla. Mittausjaksolla kaikkien mittauspisteiden osalla esiintyy Asumisterveysasetuksessa
asetetun lämpötilan toimenpiderajan (20 ºC) alituksia. Alhaisimmillaan lämpötilat ovat rakennuksen toisessa kerroksessa, jossa lämpötila on pääosin 17,5…19,0 ºC.
Sisäilman suhteellisen kosteuden mittaustuloksissa ei havaittu normaalista poikkeavaa. Sisäilman suhteellinen kosteus vaihteli mittausjaksolla ulkoilman kosteuden mukaan.
6.3.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Rakennuksen sisäilman lämpötilan todettiin olevan yleisesti alhaisella tasolla. Mittausjakson aikana kaikissa tiloissa alittuu ainakin ajoittain Asumisterveysasetuksessa asetettu sisäilman lämpötilan toimenpideraja. Rakennuksen lämpötiloja suositellaan nostettavaksi siten, että tilojen lämpötilat pysyisivät pääosin vähintään yli 20 ºC.
Sisäilman suhteellisen kosteuden mittaustuloksissa ei havaittu normaalista poikkeavaa, eikä sen osalta
esitetä jatkotoimenpiteitä.

6.4 Teolliset mineraalikuidut ja pölyt
Teollisten mineraalikuitujen esiintymistä tutkittiin kahden viikon laskeuma-aikana laskeumalevylle kerääntyneestä pölystä geeliteippi -menetelmällä 3 eri huonetilassa 27.10. – 10.11.2021. Jokaisesta huonetilasta on otettu kolme erillistä näytettä Asumisterveysasetuksen ohjeistuksen mukaisesti analyysitulosten luotettavuuden parantamiseksi. Tarkemmat tiedot tutkimusmenetelmistä on esitetty liitteessä 7 ja
laboratorion analyysivastaukset liitteessä 2. Näytteenottokohdat on merkitty liitteessä 1 olevaan pohjakuvaan.
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Taulukko 7
Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus laskeumapölystä
Näyte

Tila

MVL1
MVL2
MVL3

Keittola 018
Asunto 203
Opetustila 109

Näytteen kertymäaika

Kuitua / cm2

14 vrk
14 vrk
14 vrk

0,1
0,2
0,2

Saatujen analyysivastausten perusteella tasopinnoille laskeutuneen pölyn mineraalikuitupitoisuudet ovat
ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa yhtä suuret kuin Asumisterveysasetuksen mukainen toimenpideraja 0,2 kuitua/cm 2. Molemmissa tiloissa 2/3 näytteenottopisteessä Asumisterveysasetuksen mukainen toimenpideraja ylittyi. Tilojen sisäilmassa voidaan täten todeta esiintyvän mineraalikuituja.
Kellarista otetuissa näytteissä mineraalikuitujen määrä oli vähäinen.
6.4.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Rakennuksen ensimmäisestä ja toisesta kerroksesta otetuissa laskeumapölyn mineraalikuitunäytteissä
todettiin mineraalikuitujen määrän olevan Asumisterveysasetuksen mukaisella toimenpiderajalla. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmässä kuitulähteitä ei esiintynyt, joten sisäilmassa havaitut mineraalikuidut ovat todennäköisesti peräisin välipohjarakenteista. Uusituilla välipohjaosuuksilla välipohjien lämmöneristeenä on käytetty osin mineraalivillaa ja merkkiainekoetulosten perusteella rakenteista ohjautuu
merkittäviä ilmavuotoja sisäilmaan, joten mineraalikuidut saattavat ilmavuotojen mukana kulkeutua rakenteista sisäilmaan. Mineraalikuitujen kulkeutuminen sisäilmaan suositellaan estämään tiivistämällä
välipohjarakenteet. Välipohjarakenteiden lopullinen korjaustapa määrittyy rakenteissa esiintyvien kosteusvaurioiden pohjalta, joten kosteusvaurioiden korjaamisen yhteydessä korjaukset tehdään siten, ettei
mineraalikuidut pääse rakenteesta kulkeutumaan sisäilmaan.
Kellarista otetuissa näytteissä mineraalikuitujen määrä oli vähäinen, eikä kellariin esitetä niiden osalta
korjaustarpeita.
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7
7.1

Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimusten tulokset
Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus

Rakennuksessa on pääosin koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä, joka on asennettu 1985 tehdyn
peruskorjauksen yhteydessä. Lisäksi 2. kerroksen entisen asunnon tiloja palvelee koneellinen tulo-poistoilmanvaihto vuodelta 2014. Koneellisen poistoilmanvaihdon korvausilmareitteinä toimivat ikkunoiden
yhteyteen asennetut rakoventtiilit ja kellaritilojen osalta ulkoseinässä olevat lautasventtiilit. Lisäksi luokkatiloihin, liikuntasaliin ja keittolaan on asennettu tuloilmapuhaltimia, jotka lämmittävät ulkoa puhallettavan tuloilman sähköpattereilla.
Tutkimuksen yhteydessä käytettävissä oli peruskorjausajankohdan ilmanvaihtosuunnitelmat vuodelta
1984. Toisen kerroksen ilmanvaihdon muutostöistä suunnitelmia ei ollut käytössä.
Luokkatilojen poistoilmanvaihtoa tehostetaan tarpeen mukaisesti luokkatiloihin asennettujen lämpötilaja hiilidioksidiantureiden perusteella. Ilmanvaihtokoneiden ohjaus ja valvonta on yhdistetty IQ Vision kiinteistövalvomoon, jota hallitaan etäyhteydellä kunnan kiinteistönhoidossa.

7.2 Havainnot ilmanvaihtokoneista
7.2.1 Poistoilmapuhaltimet PF1-PF4

Kuva 100

Poistoilmapuhaltimet PF1-PF3 näkymä automaatiojärjestelmästä.

Poistoilmapuhaltimet PF1-PF4 ovat havaintojen mukaan peruskorjauksen yhteydessä asennettuja
Woods -aksiaalipuhaltimia. PF1-PF käyntinopeudet ovat ohjattavissa portaattomasti taajuusmuuttajien
avulla. Puhaltimet sijaitsevat ullakkokerroksessa paloeristettyihin suojakoteloihin asennettuina. Poistoilmanvaihdon jäteilma johdetaan rakennuksen vesikaton yläpuolelle ulkoilmaan.
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Alla olevassa taulukossa on esitetty poistoilmapuhaltimien palvelualueet.
Taulukko 7
Poistoilmapuhaltimien palvelualueet.
Poistoilmapuhallin Taajuusmuuttajan
mitoitusarvo

Palvelualue

PF1

37,6 Hz

Kellarikerros ja 2.
krs asunnon keittiö +
WC

PF2

40 Hz

1.-2. kerros (opetustilat

PF3

50 Hz

2. kerros
(tekninen työ)

PF4

-

Keittiö (kellarikerros)

PF1 ohjataan kellokytkimellä siten, että se on toiminnassa rakennuksen käyttöaikojen mukaisesti. Käyttöajat on asetettu arkipäivisin 4:00 – 20:00 välisenä aikana. Lisäksi viikonloppuisin kone on iltapäivällä
tunnin ajan käynnissä.
PF2 ja PF3 käyntinopeutta ohjataan tarpeen mukaisesti. Luokkatiloissa on huoneanturit, jotka mittaavat
tilan hiilidioksidipitoisuutta ja lämpötilaa, ja poistoilmanvaihtoa tehostetaan palvelualuekohtaisesti tarpeen mukaisesti. Koska saman koneen palvelualueella on useita luokkia, lasketaan anturitiedoista keskiarvo, jonka mukaan ilmanvaihtoa tehostetaan koko palvelualueella. Kiinteistönvalvomon asetusten
mukaan poistoilmanvaihdon teho alkaa nousta, kun lämpötilojen keskiarvo ylittää 21 °C tai hiilidioksidipitoisuus on yli 500 ppm. Ilmanvaihdon maksimiteho saavutetaan, jos lämpötila on noussut yli 24 °C tai
hiilidioksidipitoisuus on yli 700 ppm.
Kellarin keittolaa palveleva PF4 säädetään kellarissa sijaitsevan tehostuskytkimen avulla.
Poistoilmapuhaltimien kunto tarkastettiin otantana aistinvaraisesti, ja niissä ei havaittu toimintahäiriöitä
tai vikaantumiseen viittaavia häiriöääniä.
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Kuva 101

Kuva 102

Poistoilmakone PF3

Aksiaalipuhaltimien siivekkeissä havaittiin hieman kertynyttä likaa.

7.2.2 Tulo-poistoilmanvaihtokone, 2. kerroksen asunto
Asuntotilojen ilmanvaihtoa palveleva tulo-poistoilmanvaihtokone sijaitsee rakennuksen toisen kerroksen
keittiössa, ja se on Swegonin valmistama pakettikone vuodelta 2014. Kone on varustettu suodattimilla,
lämmön talteenottokennolla (ristivirtaus-LTO) ja sähkötoimisella lämmityspatterilla. Raitisilmasäleikkö
sijaitsee rakennuksen ulkoseinällä.
Koneen suodattimina on G3-luokan karkeasuodattimet, ja lisäksi tuloilman suodattimena on F7-luokan
tasosuodatin. Suodattimet vaihdetaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa. Tarkastushetkellä ne oli
edellisen kerran vaihdettu 25.10.2021.
Tehtyjen tarkastusten mukaan suodattimien kiinnitysosat ovat tiiviitä, eikä koneen rakenteissa havaittu
merkkejä ohivuodoista. Tarkastushetkellä koneessa ei havaittu merkittäviä puutteita. Koneiden sisällä ei
havaittu merkittäviä lika- tai pölykertymiä.

Kuva 103

Kuva 104

Rakennuksen tuloilmanvaihtokone sijaitsee toisen kerroksen keittiössä.

Suodattimien kiinnitykset ovat tiiviit ja kone on
aistinvaraisesti tarkastettuna varsin puhdas.

7.2.3 Mobair -tuloilmapuhaltimet, 8 kpl
Ensimmäisen kerroksen luokissa ja liikuntasalissa, sekä kellarikerroksen keittolassa sijaitsevat Mobair tuloilmalaitteet puhaltavat ulkoilmaa sisään lämmitettynä ja suodatettuna. Ne on varustettu F7-luokan
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tasosuodattimella, sekä sähkötoimisella lämmityspatterilla. Saatujen tietojen mukaan laitteet puhdistetaan ja niiden suodattimet vaihdetaan kahdesti vuodessa.
Puhaltimien teho on säädettävissä viisiportaisella asteikolla, ja valmistajan tietojen mukaan puhaltimen
tuottama ilmavirta on 25-50 l/s. Luokkatiloissa tuloilmalaitteita käytetään havaintojen mukaan pääosin
käyntiteholla 2, ja keittolan laite oli teholla 4.
Tarkastettujen koneiden kunto oli pääosin hyvä, ja koneet olivat siistejä. Luokan 107 toisessa puhaltimessa havaittiin poikkeava sivuääni, joka viittaa puhaltimen laakerivikaan.

Kuva 105

Kuva 106

Tuloilmalaite sisältää suodattimen, puhaltimen,
lämmityspatterin. Puhallusteho ja tuloilman lämpötila on säädettävissä.

F7-luokan tasosuodattimet vaihdetaan kahdesti
vuodessa. Tarkistettaessa suodattimet olivat
puhtaita.

7.1 Tilojen ilmanjako ja ilmamäärät
Rakennuksessa on pääosin käytössä koneellinen poistoilmanvaihto, ja korvausilma ulkoa sisätiloihin
virtaa ikkunoiden rakoventtiilien, sekä kellarikerroksessa RK-lautasventtiilien kautta. Ensimmäisen kerroksen luokissa ja liikuntasalissa, sekä kellarikerroksen keittolassa ulkoilmavirtausta on tehostettu
Mobair -tuloilmapuhaltimilla, jotka myös lämmittävät sisään puhallettavaa ulkoilmaa. Poistoilman päätelaitteet ovat pääosin peruskorjauksen yhteydessä asennettuja koneellisen poistoilmanvaihdon venttiileitä.
Toisen kerroksen asunnon tiloissa on käytössä tavanomaiset ja hyvin tarkoitukseen soveltuvat koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon päätelaitteet, joissa on hyvät säätöominaisuudet.
Tutkimusaikana ilmanvaihdon poistoilmapuhaltimien taajuusmuuttajien arvot sekä 2. kerroksen ilmanvaihtokoneen tehoasetus asetettiin kiinteistönhuollosta saatuihin mitoitusilmavirtaa vastaaviin arvoihin,
jonka mukaisesti mittaukset suoritettiin. Mittausten jälkeen asetukset palautettiin alkuperäiselle automaatiojärjestelmän mukaiselle ohjaukselle tutkimusten jälkeen.
Tilojen ilmamäärien suunnitelmienmukaisuutta tarkasteltiin pistokoemittauksin. Mittauspöytäkirja esitetään oheisessa taulukossa. Suunnitelluista ilmamääristä voidaan poiketa ±20 % huonekohtaisesti ja ±10
% järjestelmäkohtaisesti (ylittävät arvot lihavoitu).
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Taulukko 8
Ilmamäärien mittausten tulokset.
Tila
Tuloilma
Mitattu Suunn.
Ero
Venttiili [l/s]
[l/s]
009 Pukuh.

Poistoilma
Mitattu Suunn
Venttiili [l/s]
[l/s]

Ero

KK-100
2*KK125

-8

-16

-50 %

-22

-40

006 WC

KK-80

-6

-16

022 Pesuh.

KK-80

-9

-16

024 Esikäsit.

KK-160
KS-160
KS-160
KS-160
KS-160

-27
-32
-31
-29
-28

-12

-45 %
-63 %
-44 %
125 %

Yht:
KS-160
KS-160
KS-160
KS-160

-120
-30
-29
-26
-27

-116

3%

Yht:
KS-160
KS-160
KS-160
KS-160

-112
-27
-29
-30
-26

-116

-3 %

Yht:
KS-160
KS-160
KS-160
KS-160

-112
-30
-30
-30
-30

-116

-3 %

Yht:

-120

-116

3%

KS-125
KS-125
KS-125
KS-125
KS-125
KS-125
Yht:

-28
-30
-33
-35
-34
-29
-189

-180

5%

014 Pesuh.

106 Liikunta

107 Opetust.

108 Opetust.

109 Opetust.

219 Metalli- ja
puutyö

203 Asunto
(Leikkih.)
203 Asunto
(Kirjasto)

STQA125
STQA125

+4

KSO-125 -10

+4

KSO-125 -19

Mittausten perusteella tilojen poistoilmamäärät vastaavat pääosin niiden suunnitteluarvoja. Kellaritilojen
ilmamäärät poikkesivat suunnitteluarvoista eniten.
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Toisen kerroksen asunnon tiloista ei ollut käytettävissä ilmanvaihtosuunnitelmia, joihin mittauksia voisi
verrata. Mittausten perusteella havaittiin, että huoneet on säädetty alipaineisiksi, eli tuloilmamäärät ovat
merkittävästi pienemmät kuin poistoilmamäärät. Siten tiloihin tulee ulkoilmaa myös ikkunoiden rakoventtiilien kautta.
Huoneiden ilmamääriä voi verrata esimerkiksi Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen (2016),
jonka mukaan ulkoilmavirran tulee olla kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa oleskelutiloissa
käytön aikana vähintään 6 dm 3/s henkilöä kohden, tai 4 dm 3/s jos varmistetaan, ettei sisäilman epäpuhtauspitoisuudet tai lämpötila aiheuta haittaa. Poistoilmavirran mukaan mitoitettuna esimerkiksi asunnon
leikkihuoneen ilmanvaihto olisi riittävä kahdelle henkilölle.
Luokkatiloissa olevien ikkunoiden rakoventtiilien (Biobe Thermoplus 40) tuottama ilmavirtaus sisään -20
Pa paine-erolla on 4-5 l/s. Yhdessä luokkahuoneessa on 2 rakoventtiiliä, jolloin niiden tuottama ilmavirta
on yhteensä alle 10 l/s. Tutkimuksen yhteydessä havaittiin, että osa rakoventtiileistä oli ns. maalattu umpeen. Rakoventtiilien suodattimien vaihtoajankohta ei ole tiedossa. Suodattimet olivat osittain likaantuneet, jolloin ilmanvirtaus niiden läpi on heikentynyt.
Luokkatilojen Mobair-tuloilmapuhaltimien tuottama tarkka ilmamäärä ei ole tiedossa. Otantana mitattiin
keittolan tuloilmapuhaltimen ulkoa sisään puhaltama ilmavirta, ja se oli noin 19 l/s. Keittolan puhallin oli
viisiportaisella asteikolla teholla neljä. Luokkatiloissa puhaltimet olivat pääosin teholla kaksi. Alakerran
luokkahuoneiden poistoilmanvaihdon ilmamäärät olivat mittausten mukaan 112…120 l/s, eli merkittävästi suurempi kuin korvausilmalaitteiden tuottama ilmamäärä, jolloin koneellinen poistoilmanvaihto aiheuttaa rakennukseen merkittävää alipaineisuutta. Tällöin korvausilmaa todennäköisesti virtaa sisään
merkittävästi myös rakenteiden epätiiveyskohtien kautta.

Kuva 107

Kuva 108

Luokkahuoneen 108 koneellisen poistoilmanvaihdon venttiilit.

Ikkunoiden yhteydessä on rakoventtiileitä, joista
korvausilmaa virtaa sisätiloihin.
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Kuva 109

Kuva 110

Toisen kerroksen asunnon tiloissa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto.

Luokkatiloissa, liikuntasalissa ja keittolassa on
Mobair -tuloilmapuhaltimet.

7.2 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus
Kanaviston ja päätelaitteiden puhtautta tarkasteltiin aistinvaraisesti otantana tiloissa tehtyjen ilmamäärämittausten yhteydessä. Ilmanvaihtokanavistot on saatujen tietojen mukaan puhdistettu 2020.

Kuva 111

Kuva 112

Poistoilmapuhaltimen yhteydessä poistoilman
runkokanavassa on havaittavissa pölykertymää.

Poistoilmakanavistossa ei merkittäviä pölykertymiä.

TATTARAN KOULU
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

RAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

59 (67)

Kuva 113

Kuva 114

Toisen kerroksen asunnon tuloilmakanavisto on
puhdas.

Kellarikerroksen korvausilmaventtiilien aukoista
puuttuu osittain säleiköt, ja niihin on kertynyt ulkopuolista likaa.

Kuva 115

Kuva 116

Ikkunoiden rakoventtiilien virtausrako on maalattu umpeen, jolloin ilman virtaus sisään estyy.

Rakoventtiileissä on suodattimet, jotka ovat havaintojen mukaan likaisia.

Kuva 117
Ikkunoiden rakoventtiilit ovat säädettävissä
kesä- tai talviasentoon. Talviasennossa korvausilma esilämmitetään ikkunoiden välissä,
jolloin sen aiheuttamaa vetohaittaa voidaan
pienentää.

Kuva 118
Suodattimen likaisuus heikentää suodattimen
läpi kulkeutuvaa ilmavirtaa.

TATTARAN KOULU
A-Insinöörit Suunnittelu Oy

RAKENNUKSEN KOSTEUS- JA SISÄILMATEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

60 (67)

7.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, ilmanvaihto
Rakennuksen ilmanvaihtoon kohdistuu uusimistarpeita. Rakennus on koneellisen poistoilmanvaihdon
vuoksi kokonaisuudessaan merkittävästi alipaineinen, jolloin korvausilmaa virtaa sisään korvausilmaventtiilien kautta, sekä myös vuotoilmavirtana rakenteiden läpi. Luokkatiloissa olevat tuloilmapuhaltimet
eivät tuota riittävää tuloilmavirtaa, jolla paine-ero olisi tasapainotettavissa.
Toisen kerroksen asunnon tulo-poistoilmanvaihtokone on teknisesti hyvässä kunnossa, ja sillä on vielä
käyttöikää jäljellä. Ullakolla sijaitsevat poistoilmanvaihdon aksiaalipuhaltimet ovat saavuttaneet teknisen
käyttöikänsä, ja niihin kohdistuu uusimistarpeita. Ilmanvaihtokoneen puhaltimien tekninen käyttöikä on
yleisesti 20...25 vuotta.
Tulo- ja poistoilmakanavistot on puhdistettu 2020, ja havaintojen perusteella niiden likaantumisaste ei
aiheuta puhdistustarvetta tulevina vuosina. Otantana mitatut ilmamäärät osoittivat, että tilakohtaisesti
ilmamäärät eivät ole tasapainossa ja ne tulisi säätää. Ikkunoiden rakoventtiilien suodattimien vaihtoväliä
tulisi tihentää nykyisestä.
Luokan 107 toisessa puhaltimessa havaittiin poikkeava sivuääni, joka viittaa puhaltimen laakerivikaan.
Viallinen puhallin tulisi uusia normaalina huoltotoimenpiteenä.
Nykyinen ilmanvaihtojärjestelmä ei mahdollista rakennuksen alipaineisuuden tasapainottamista. Rakennuksen liian suuren alipaineisuuden välttämiseksi tulisi ilmanvaihtojärjestelmä muuttaa kokonaisuudessaan koneelliseksi tulo- poistoilmanvaihtojärjestelmäksi.

8

Altistumisolosuhteiden arviointi

8.1 Yleistä altistumisolosuhteiden arvioinnista ja altistumisolosuhteiden osaalueet
Työterveyslaitoksen laatiman ”Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen 2017” (lähde /1/)
mukaan: ”Altistumisolosuhteiden arviointi edellyttää sitä, että käytettävissä on riittävästi tietoa mm. rakennuksen kunnosta, rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisestä toimivuudesta, käytetyistä materiaaleista, talotekniikasta ja niiden mahdollisista epäpuhtauslähteistä sekä ilmayhteydestä sisäilmaan ja sisäilman laadusta.”
”Altistumisolosuhteiden arviointi perustuu teknisen kokonaisuuden hallintaan, jossa otetaan huomioon
rakennus- ja talotekniikan sekä rakennuksesta peräisin olevien epäpuhtauslähteiden vaikutus sisäilmaston laatuun. Rakenteissa, pintamateriaaleissa ja talotekniikassa voi olla poikkeavia sisäympäristön epäpuhtauslähteitä. Altistumisolosuhteiden arvioinnissa tulee huomioida mm. päästölähteiden laajuus, voimakkuus, sijainti ja ilmayhteys sisäilmaan sekä muut epäpuhtauksien leviämiseen vaikuttavat tekijät
kuten ilmanvaihto, paine-erot, mahdollisesti toiminta tiloissa ja ulkoilmaolosuhteet (esim. tuuli, hiukkaslähteet)”.
Tehtäessä kohteen lopullista altistumisolosuhteen todennäköisyyden määritystä, lähtökohtaisesti painoarvoa annetaan enemmän rakenteellisten tutkimusten ja materiaalinäytteiden tuloksille, kuin suoraan
sisäilmasta mitatuille tuloksille. Lähteen /1/ perusteella sisäilmasta otettujen näytteiden ”mittaustulokset
eivät yleensä voi laskea rakennus- ja taloteknisten havaintojen perusteella tehtyä arviota altistumisolosuhteista, mutta kohonneina pitoisuuksina sisäilmasta tehdyt mittaustulokset voivat nostaa altistumisolosuhdearvioita haitallisemmaksi ja tarvittavien toimenpiteiden kiireellisyyttä”.
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Altistumisolosuhteiden arviointi tehdään seuraavien osa-alueiden perusteella /1/:
1. Rakenteissa olevien mikrobivaurioiden laajuus (rakenteessa ei ole mikrobivauriota; rakenteessa
on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita (alle 1 m 2); rakenteessa on laajoja mikrobivauriota; rakenteessa on useita mikrobivaurioituneita rakenteita ja korjauslaajuus on merkittävä
useassa rakennusosassa)
2. Ilmayhteys ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot (ei
ilmavuotreittejä epäpuhtauslähteestä sisäilmaan; yksittäisiä/ vähäisiä ilmavuotoreittejä rakenteiden tai ympyröivien tilojen kautta sisäilmaan; ilmavuotoreitit rakenteissa tai epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä; Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja tilat ovat merkittävästi alipaineisia tai rakenteen ilmanpitävyys on erittäin riskialtis)
3. Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun
4. Rakennuksesta peräisin olevat sisäilman epäpuhtaudet, joita voivat olla mm. mineraalivillakuidut ja materiaaliemissiot
Arvioitaessa lopullista altistumisen todennäköisyyttä, käytössä on neliportainen asteikko /1/:
-

Tavanomaisesta poikkeava altistuminen on epätodennäköinen

-

Tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on mahdollinen

-

Tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on todennäköinen

-

Tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on erittäin todennäköinen

8.2 Altistumisolosuhteiden arviointi
Tutkimustulosten perusteella kellaritiloissa tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on erittäin
todennäköinen:
➢

Kellarin lattioiden, maanvastaisten seinien ja väliseinien pintarakenteissa esiintyy laaja-alaisia
kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioituneet materiaalit ovat suoraan yhteydessä kellaritilojen sisäilmaan.

➢

Alapohjan rakenneliittymät ovat epätiiviitä ja maapohjasta ohjautuu ilmavuotoja kellarin sisäilmaan.

➢

Kellarin maanvastaisten seinien perusmuurin ja sisäpuolisen tiilimuurauksen välisestä ilmaraosta on todettu ilmavuotoja kellarin sisäilmaan. Maanvastaisissa seinärakenteissa ei esiinny
kosteudelle herkkiä materiaaleja, mutta pitkäaikaisen kosteusrasituksen seurauksena rakenteessa saattaa esiintyä epäpuhtauksia ja rakenteessa todettiin pitkäaikaiseen kosteusrasitukseen viittaavaa hajua.

➢

Kellarin yläpuolisessa välipohjarakenteessa esiintyy kosteus- ja mikrobivaurioita sekä muita
epäpuhtauksia. Välipohjarakenteesta ohjautuu ilmavuotoja kellarin sisäilmaan.

➢

Polttoainevarasto ja lämmönjakohuone ovat pääosin ylipaineisia kellarin muihin tiloihin nähden,
eikä tilojen väliovet ole tiiviitä. Edellä mainituissa tiloissa esiintyvillä epäpuhtauksilla on riski kulkeutua kellarin sisäilmaan. Kellarin sisäilmassa on havaittavissa öljymäistä hajua.

➢

Ikkunoiden ympärillä on alkuperäisiä pellavarive-eristeitä, joissa esiintyy vähintään paikallisia
mikrobivaurioita ja muita epäpuhtauksia. Ikkunaliittymät eivät ole tiiviitä, joten edellä mainituilla
epäpuhtauksilla on riski kulkeutua rakennuksen sisäilmaan.
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➢

Rakennuksen ilmanvaihdossa esiintyy puutteitta ja ikkunoiden rakoventtiilien suodattimet ovat
osin likaisia.

➢

Rakennus on hyvin alipaineinen ja rakennuksen alipaineisuus ylittää Asumisterveysasetuksessa asetetun alipaineisuuden toimenpiderajan. Alipaineisuus lisää vuotoilman ja rakenteista
sisäilmaan kulkeutuvien epäpuhtauksien määrää.

Tutkimustulosten perusteella kerroksien 1-2 tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on todennäköinen:
➢

Välipohjarakenteissa esiintyy kosteus- ja mikrobivaurioita sekä muita epäpuhtauksia. Välipohjarakenteista ohjautuu ilmavuotoja kerrosten sisäilmaan.

➢

Yläpohjarakenteessa esiintyy kosteus- ja mikrobivaurioita sekä muita epäpuhtauksia. Yläpohjarakenteesta ohjautuu ilmavuotoja 2. kerroksen tilojen sisäilmaan.

➢

Sisäilmassa esiintyy mineraalikuituja. Kerroksien 1 ja 2 osalla mineraalikuitujen määrä ylitti 4/6
näytteenottopisteessä Asumisterveysasetuksessa asetetun toimenpiderajan ja näytteenottotilojen mineraalikuitujen keskiarvo oli toimenpiderajalla.

➢

Patterisyvennyksien taustalla olevassa ulkoseinärakenteessa on puukuitulevy, jossa esiintyy
ainakin paikallisia mikrobivaurioita. Rakenteesta ohjautuu ilmavuotoja kerrosten 1 ja 2 sisäilmaan.

➢

Ikkunoiden ympärillä on alkuperäisiä pellavarive-eristeitä, joissa esiintyy vähintään paikallisia
mikrobivaurioita ja muita epäpuhtauksia. Ikkunaliittymät eivät ole tiiviitä, joten edellä mainituilla
epäpuhtauksilla on riski kulkeutua rakennuksen sisäilmaan.

➢

Kerrosten 1 ja 2 sisäpuoliset pintarakenteet ovat monin paikoin heikkokuntoisia. Tasoite- ja
maalikerrosten irtoilu saattaa lisätä sisäilman pölyisyyttä yms.

➢

Rakennuksen ilmanvaihdossa esiintyy puutteitta ja ikkunoiden rakoventtiilien suodattimet ovat
osin likaisia.

➢

Rakennus on hyvin alipaineinen ja rakennuksen alipaineisuus ylittää Asumisterveysasetuksessa asetetun alipaineisuuden toimenpiderajan. Alipaineisuus lisää vuotoilman ja rakenteista
sisäilmaan kulkeutuvien epäpuhtauksien määrää.
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8.3 Tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen alentaminen
Tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen vakavuusastetta voidaan kellarissa alentaa seuraavilla käytönaikaista toimintaa turvaavilla toimenpiteillä:
➢

Kellariin kohdistuvan kosteusrasituksen alentaminen ulkopuolisten kuivatusjärjestelmien ja vedeneristeiden uusimisella.

➢

Ilmanvaihtojärjestelmään tehtävät toimenpiteet painesuhteiden tasapainottamiseksi ja riittävän
ilmanvaihdon varmentamiseksi.

➢

Kellarin kaikkien pintarakenteiden poistaminen puhtaalle betoni- ja tiilipinnalle saakka. Purkutöiden jälkeen alapohjan, maanvastaisten seinien sisäpuolisen tiilimuurauksen, ikkunoiden ja kellarin yläpuolisen välipohjan alalaatan kaikki rakenneliittymät ja läpiviennit tulisi tiivistää luotettavilla menetelmillä. Pintarakenteiden uusimisessa tulisi käyttää ainoastaan kosteutta läpäiseviä
materiaaleja.

➢

Lämmönjakohuoneen ja polttoainevaraston ovet tulisi uusia tiivisteellisiksi ja edellä mainitut tilat
tulisi alipaineistaa suhteessa muihin kellaritiloihin.

Tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen vakavuusastetta voidaan kerroksissa 1 ja 2 alentaa
seuraavilla käytönaikaista toimintaa turvaavilla toimenpiteillä:
➢

Ilmanvaihtojärjestelmään tehtävät toimenpiteet painesuhteiden tasapainottamiseksi ja riittävän
ilmanvaihdon varmentamiseksi.

➢

Välipohja- ja yläpohjarakenteiden, ikkunoiden ja patterisyvennyksien taustalla olevien ulkoseinärakenteiden rakenneliittymien ja läpivientien tiivistäminen luotettavilla menetelmillä.

➢

Kerrosten ikääntyneiden ja heikkokuntoisten pintarakenteiden uusiminen.

Vaurioiden laajuus huomioiden tiivistyskorjauksia voidaan pitää ainoastaan väliaikaisena, käytön aikaista toimintaa turvaavana toimenpiteenä. Rakennuksessa on havaittu painumaa, mikä muodostaa
riskin tiivistyskorjausten onnistumiselle ja tiivistysten pitkäaikaiskestävyydelle. Mikäli rakenteille suoritetaan tiivistyskorjauksia, suositellaan tiivistysten tiiveyden tarkastamista säännöllisesti suoritettavilla
merkkiainekokeilla ja rakennuksen painesuhteiden jatkuvaa seuraamista.
Käyttöä turvaavien toimenpiteiden laajuuden vuoksi rakennuksen oikeat korjaustavat suositellaan suunniteltavaksi hankesuunnittelun yhteydessä rakennuksen tulevan käytön ja korjaukselle asetettavien
käyttöikätavoitteiden pohjalta.

9

Yhteenveto tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä

9.1 Johtopäätökset
Tehtyjen tutkimusten perusteella rakennuksessa esiintyy merkittäviä korjaustarpeita. Rakennuksen merkittävimmät korjaustarpeet ovat ulkopuolisten kuivatusjärjestelmien kokonaisvaltainen uusiminen, alapohjarakenteiden uusiminen, maanvastaisten seinärakenteiden sekä välipohja- ja yläpohjarakenteiden
perusteellinen korjaaminen, ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen sekä useiden epätiiviiden rakenneliittymien ja läpivientien tiivistäminen.
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Rakennuksen ulkopuolisissa kuivatusjärjestelmissä esiintyy puutteita, jonka seurauksena kellarin maanvastaisiin seinärakenteisiin, väliseiniin ja alapohjarakenteisiin kohdistuu lisääntynyttä kosteusrasitusta.
Tämä on aiheuttanut kosteus- ja mikrobivaurioita kaikkien edellä mainittujen rakenteiden osalle. Ulkopuolisille kuivatusjärjestelmille on suositeltavaa suorittaa kokonaisvaltainen perusparannus ja alapohjarakenteet sekä maanvastaiset seinärakenteet on suositeltavaa uusia kosteusteknisesti toimivilla rakenteilla.
Rakennuksen välipohja- ja yläpohjarakenteissa esiintyy rakennusajankohdalle tyypillisestä riskialttiista
rakenneratkaisusta aiheutuneita laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita. Vaurioita esiintyy etenkin yläpohjan sekä 1. ja 2. kerroksen aula- ja käytävätilojen kotelorakenteisissa välipohjissa. Vaurioita esiintyy
kuitenkin myös luokkatilojen välipohjarakenteissa. Välipohjarakenteet on suositeltavaa korjata purkamalla vanhat rakenteet alalaattapalkistolle asti ja uusimalla rakenne puhdistusten jälkeen toimivammilla
rakenneratkaisuilla.
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmässä esiintyy monenlaisia puutteita. Ilmanvaihtuvuus on paikoitellen
hyvin heikkoa. Ikkunoiden rakoventtiilien ja yksittäisten erillisten tuloilmakoneiden kautta tiloihin ohjautuva korvausilma ei ole riittävä ja koneellinen poistoilmanvaihto muodostaa rakennukseen merkittävää
alipaineisuutta. Alipaineisuus ylitti mittausjaksolla usean tilan osalla Asumisterveysasetuksessa asetetun alipaineisuuden toimenpiderajan. Liiallinen alipaineisuus lisää epätiiviiden rakenteiden kautta ohjautuvaa vuotoilman määrää ja vuotoilman mukana rakennuksen sisäilmaan kulkeutuu rakenteissa esiintyviä epäpuhtauksia. Ilmanvaihtojärjestelmä olisi suositeltavaa uusia koko rakennuksen osalla koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi, jolloin rakennuksen ilmanvaihtuvuus ja painesuhteet olisivat paremmin hallittavissa.
Rakennuksen rakenteet ovat yleisesti hyvin epätiiviitä. Epätiiviiden rakenneliittymien kautta ohjautuu
ilmavuotoja, joiden mukana rakenteissa olevat epäpuhtaudet kulkeutuvat sisäilmaan. Epätiiviitä rakenneliittymiä esiintyy esimerkiksi alapohjan, maanvastaisten seinien, välipohjien, ikkunoiden, yläpohjan ja
patterisyvennyksien taustalla olevien ulkoseinien osalla. Mikäli rakennuksen peruskorjaushanketta aiotaan siirtää myöhäisempään ajankohtaan, tulee kaikki edellä mainitut rakenneliittymät ja rakenteiden
läpiviennit tiivistää ja korjata ilmanvaihto toimivaksi käyttöä turvaavina toimenpiteinä.

9.2 Heti tehtävät toimenpiteet
‐

Käyttöä turvaavien toimenpiteiden suunnittelun aloittaminen

‐

Vesikatteessa havaittujen vuotopaikkojen tiivistäminen

‐

Rakenneavausten paikkaus

9.3 Suositeltavat toimenpiteet rakenneosittain
Tässä kappaleessa on esitetty rakennuksen ensisijaiset korjaustavat, joissa vaurioituneet materiaalit
poistetaan ja kosteusteknisesti toimimattomat rakenteet korjataan kosteusteknisesti toimiviksi.
Vaihtoehtoisia kevyempiä korjaustapoja, joilla rakennuksen altistumisolosuhteita voidaan alentaa, on
esitetty kappaleessa 8.3. Korjausvaihtoehtoja vertaillessa tulee huomioida, että vaihtoehtoisten korjausten tekninen käyttöikä on lyhyempi ja niiden onnistumiseen liittyy suurempia epävarmuuksia.
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Piha-alueet, salaoja- ja sadevesijärjestelmät
‐

Ulkopuolisten kuivatusjärjestelmien kokonaisvaltainen perusparannus. Perusparannuksen tulisi sisältää ainakin perusmuurin ulkopuolisen vedeneristyksen uusimisen sekä vierustäytön uusimisen
salaojituskerroksella, pihamaan muotoiluja mahdollisuuksien mukaan ja sadevesijärjestelmän toimivuuden tarkastamisen. Salaojajärjestelmän asentamisen / uusimisen mahdollisuutta tulee suunnitteluvaiheessa tarkastella tarkemmin. Rakennus on perustettu maanvaraisesti savimaan päälle, joten rakennusta ympäröivän ja sen alapuolisen maapohjan kuivatus saattaa aiheuttaa hallitsemattomia painumia rakennukseen.

Perustukset, maanvastaiset seinärakenteet
-

Ulkopuolisen vedeneristyksen uusiminen

-

Perusmuurin sisäpuolisen kuorimuurauksen purkaminen ja perusmuurin sisäpuolisen pikisivelyn
poistaminen

-

Maanvastaisten seinärakenteiden korjaaminen kosteusteknisesti toimivalla rakenteella

Alapohjarakenteet
-

Alapohjarakenteiden uusiminen kokonaisuudessaan. Alapohjarakenteet puretaan maapohjalle
saakka ja alapohjaan tehdään kapillaarikatko / vedenpaine-eristykset ennen uuden maanvaraisen
alapohjarakenteen valamista. Alapohjarakenteet ovat ilmeisesti ainakin paikoitellen raudoitettu rakennuksen perustuksiin siten, että alapohjarakenteet estävät rakennuksien painumien etenemistä.
Tämä tulee ottaa huomioon ennen alapohjarakenteiden purkamista esimerkiksi perustusrakenteiden
paaluttamisella.

Ulkoseinät ja ikkunat
-

Patterisyvennyksien taustalla olevan ulkoseinärakenteen rakenneliittymien ja läpivientien tiivistäminen

-

Ikkunaliittymien tiivistäminen

Välipohjarakenteet
-

Välipohjarakenteiden purkaminen alalaattapalkistolle. Purkamisen yhteydessä rakenteesta tulee
poistaa kaikki orgaaniset materiaalit.

-

Alalaattapalkiston huolellinen puhdistaminen

-

Välipohjarakenteiden uusiminen kosteusteknisesti toimivalla rakenteella

Väliseinät ja sisäpuoliset pintarakenteet
-

Kellarin väliseinärakenteiden pintarakenteiden purkaminen vähintään 1000mm korkeuteen saakka

-

Kellarin väliseinien uudelleen pinnoitus kosteutta läpäisevillä materiaaleilla

-

Yleisesti rakennuksen kaikkien ikääntyneiden ja heikkokuntoisten pintamateriaalien uusiminen
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Yläpohjat ja vesikatot
-

Yläpohjarakenteiden purkaminen alalaattapalkistolle. Purkamisen yhteydessä rakenteesta tulee
poistaa kaikki orgaaniset materiaalit.

-

Alalaattapalkiston huolellinen puhdistaminen

-

Yläpohjarakenteiden uusiminen kosteusteknisesti toimivalla rakenteella ja rakenteen mahdollinen
lisälämmöneristys

Ilmanvaihto
-

Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla

Sisäilma
-

Kellarin polttoainevaraston ja lämmönjakohuoneen alipaineistaminen

-

Edellä mainittujen tilojen väliovien muuttaminen tiivisteellisiksi

Muuta
-

Korjaussuunnittelussa tulee huomioida rakennuksen painumiseen, perustusten kantavuuteen ja runkorakenteisiin kohdistuvien jännitysten vaikutus peruskorjauksen kokonaislaajuuteen

9.4 Korjaussuunnittelussa ja -työssä huomioitavaa
Tehdyt jatkotoimenpidesuositukset ovat korjaussuunnitellun lähtötietoja, eikä niitä voi käyttää korjaussuunnitelmana. Varsinaiset korjaussuunnitelmat tulee laatia kosteusvaurioiden korjauksiin erikoistuneen
suunnittelijan toimesta. Korjaussuunnittelijan tulee varmistaa lähtötietojen kattavuus ja esittää mahdolliset jatkotutkimustarpeet korjauksien onnistumisen varmistamiseksi.
Tässä tutkimuksessa merkkiainekokeet on suoritettu pistokoeluonteisesti rakenteiden yleisen tiiveystason, merkittävimpien tyypillisten vuotopaikkojen ja rakenteesta ohjautuvien hallitsemattomien ilmavuotojen selvittämiseksi. Mikäli rakenteille suoritetaan tiivistyskorjauksia, suositellaan rakenteiden epätiiveyskohtien määrittämistä tarkemmin mallihuoneiden avulla. Korjaussuunnittelija ja kuntotutkija valitsevat
edustavat mallihuoneet ja tutkittavat rakenteet sekä läpiviennit. Epätiiveyskohtien tarkempi määrittäminen on suositeltavaa suorittaa ennen korjaussuunnittelua tai korjausrakentamisen tarjouskilpailua riittävän korjauslaajuuden selventämiseksi.
Kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkutöissä syntyvien epäpuhtauksien leviäminen muihin tiloihin
tulee estää riittävällä suojauksella (purkutyöalueen osastointi muoviseinin ja alipaineistus) sekä huolehdittava työntekijöiden suojauksesta.
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä on huomioitava työturvallisuuslain 738/2002
sekä Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 säännöstöt. Korjaustöiden
suorittamisesta on laadittu Ratu-kortti 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku.
Ennen korjauksiin ryhtymistä tulee selvittää kattavasti asbesti- ja haitta-aineiden esiintyminen rakennuksessa. (Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015)
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PE#

Paine-eron mittauspiste

MN#

Materiaalien mikrobit, ei viitettä vauriosta

XX#

Vanhan rakenneavauksen tarkastus (AP / VP / MVS / US / YP)

MK#

Mineraalikuitunäyte (14vrk laskeumapöly)

MN#

Materiaalien mikrobit, heikko viite vauriosta

VM#

Suhteellisen kosteuden mittauspiste (viiltomittaus)

MA#

Merkkiainekaasun laskupaikka (rakenne)

MN#

Materiaalien mikrobit, vahva viite / viite vauriosta

MP#

Suhteellisen kosteuden mittauspiste (porareikämittaus)

OS#

Sisäilman olosuhdemittauspiste (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi)

XX#

MN2

MVS1
AP2

AP4
MA6
MP2

MN10

MN1

MVS4

MN14

MN8

MN6
VM2

MA4

MP3

VM5
MN4

AP9

MA5
MA4

AP6

AP3

MN9

VM1
MVS3

AP5

MN3

MA1
MA2

MN11

AP7

MN5

AP8

MA3
VM3

VM4

MA8
PE1

PE2
AP10
MVS5

AP1

VM6
MA7
MK1

OS1

AP11
MN13

MVS2

MN7

PE3

MN12

MVS6
MP1
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VM#

Suhteellisen kosteuden mittauspiste (viiltomittaus)

MA#

Merkkiainekaasun laskupaikka (rakenne)

MN#

MP#

Suhteellisen kosteuden mittauspiste (porareikämittaus)

OS#

Sisäilman olosuhdemittauspiste (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi)

Materiaalien mikrobit, vahva viite / viite vauriosta /
viite sienikasvustosta

XX#

IKK1
MN35
MN19

PE4

VP3

MN15

MN18

VP1
VP5
OS2

MN17

VP4

MK3
OS3

MN16

VP2

MA9
US1

MA10

IKK2

MA17

MN33

PE5
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PE#

Paine-eron mittauspiste

MN#

Materiaalien mikrobit, ei viitettä vauriosta

XX#

Vanhan rakenneavauksen tarkastus (AP / VP / MVS / US / YP)

MK#

Mineraalikuitunäyte (14vrk laskeumapöly)

MN#

Materiaalien mikrobit, heikko viite vauriosta

VM#

Suhteellisen kosteuden mittauspiste (viiltomittaus)

MA#

Merkkiainekaasun laskupaikka (rakenne)

MN#

Materiaalien mikrobit, vahva viite / viite vauriosta

MP#

Suhteellisen kosteuden mittauspiste (porareikämittaus)

OS#

Sisäilman olosuhdemittauspiste (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi)

XX#

MN26

MN25
MA14

US2

VP6

US3

MN20

IKK3
MA13

US4
MA12

OS6

US5

VP9
MN22

YP4

MA11

MN32
YP2
MN30

MN21
VP7

PE8
YP1
VP8

MN29

MN24

MK2
PE6

YP3
OS4

MA16

MN31
OS5

PE7

IKK4

VP10
MN23
US6

MA15

MN27
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Kosteusmittauspöytäkirja

Tattaran koulu
Työnumero:
3119463.1
Mittaaja:
Topi Rissanen ja Sini Vesterinen
Kokonaismittausepä- ± 2 / 4 % (RT 103333)
Kohde:

Vaisala HM40 ja HMP40S mittapää: ±1,7%RH (0-90%RH), ±2,5%RH (90-100%RH), 0-40°C
Vaisala HM40 ja HM42 Probe mittapää: ±1,5%RH (0-90%RH), ±2,5%RH (90-100%RH), 0-40°C
Vaisala HMI41 ja HMP42 mittapää: ±2%RH (0-90%RH), ±3%RH (90-100%RH), 20°C
Kalibrointipöytäkirjat saa nähtäville niitä erikseen pyydettäessä.

tarkkuus:
aloitus
pvm

nro

mittaus
pvm

tila

Päivitetty: 10.11.2021

Mittalaitteet ja niiden mittaustarkkus:

rakenne

materiaali

syvyys
mm

anturi nro

RH %

°C

abs.
kost.

Paino %

Mittaustulkinta

g/m3

HI1

-

26.10.2021 Portaikko 001

sisäilma

ilma

-

22

44,6

19,2

7,4

-

Normaali

VM1

-

26.10.2021 Portaikko 001

lattia

liimakerros

-

23

100,0

20,6

17,9

-

Märkä

VM2

-

26.10.2021 Portaikko 001

lattia

liimakerros

-

8

96,5

20,1

16,8

-

Märkä

VM3

-

26.10.2021 Portaikko 001

lattia

liimakerros

-

16

97,2

21,5

18,3

-

Märkä

VM4

-

26.10.2021 Käytävä 007

lattia

liimakerros

-

22

90,1

17,4

13,4

-

Märkä

VM5

-

26.10.2021 Pukuhuone 010

lattia

liimakerros

-

8

91,3

19,2

15,1

-

Märkä

VM6

-

26.10.2021 Keittola 018

lattia

liimakerros

-

16

95,5

19,5

16,0

-

Märkä

HI2

-

29.10.2021 Portaikko 001

sisäilma

ilma

-

22

43,1

19,4

7,2

-

Normaali

MP1.1

26.10.2021

29.10.2021 Keittola 018

alapohja

betoni

20

12

96,9

16,9

14,0

-

Kostea

MP1.2

26.10.2021

29.10.2021 Keittola 018

alapohja

betoni

50

28

97,2

16,5

13,7

-

Kostea

MP2.1

26.10.2021

29.10.2021 Talouskellari 026

alapohja

betoni

20

14

77,6

15,1

10,0

-

Normaali

MP2.2

26.10.2021

29.10.2021 Talouskellari 026

alapohja

betoni

80

8

94,2

14,8

12,0

-

Kostea

MP3.1

26.10.2021

29.10.2021 Portaikko 001

alapohja

betoni

20

11

98,3

19,9

16,9

-

Kostea

MP3.2

26.10.2021

29.10.2021 Portaikko 001

alapohja

betoni

80

20

98,8

19,9

17,0

Kostea

0,0
0,0
0,0

Lisätiedot:
A-insinöörit Suunnittelu Oy
www.ains.fi
Y-Tunnus 0211382-6

tunnus

muutos

nimik.

Kaupunginosa

Kortteli

Tontti/Rn:o

päiväys

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

Rakennustoimenpide

Rakennuksen numero/rakennustunnus

Juoks.nro

Piirustuslaji

MUUTOS

RAKENNEPIIRUSTUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuksen sisältö

TATTARAN KOULU
TATTARANTIE 49
29250 NAKKILA

Mittak.

RAKENNETYYPIT

1:10

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
www.ains.fi

Pvm.

Piirt.

11.11.2021
Suunn.

(nimen selvennys ja koulutus)

Korkeusjärjestelmä

TORIS
Hyv.

(nimen selvennys ja koulutus)

Tiedostonimi

N2000
Työn n:o

3119463.1

Suun.ala

RAK

Piir. n:o

11000

Muutos

TATTARAN KOULU

RAKENNETYYPIT
MAANVASTAISET SEINÄT

1:10

Päiväys

11.11.2021

1 2

1
2
3
4
5
6

3

MVS1

45

PINTAKÄSITTELY
RAPPAUS
TIILIMUURAUS
ILMARAKO
PIKEYS
PERUSMUURI

6

15...30 mm
130...280 mm
0...20 mm

TATTARAN KOULU

RAKENNETYYPIT
ALAPOHJARAKENTEET

1:10

Päiväys

11.11.2021

2

AP1

1
3
4

5

1
2
3
4
5

LATTIAPINNOITE + OHUT TASOITEKERROS
BETONILAATTA
~40 mm
BITUMISIVELY
BETONILAATTA
~80 mm
ALAPOHJATÄYTTÖ
HIENOJAKOINEN HIEKKA TAI SAVIMAA

TATTARAN KOULU

RAKENNETYYPIT
ALAPOHJARAKENTEET

1:10

Päiväys

11.11.2021

AP2

1
2
3
3

1
2
3
4

LATTIAPINNOITE + OHUT TASOITEKERROS
BETONILAATTA
~100 mm
EPS-ERISTE
50 mm
ALAPOHJATÄYTTÖ
HIENOJAKOINEN HIEKKA TAI SAVIMAA

TATTARAN KOULU

RAKENNETYYPIT
ALAPOHJARAKENTEET

1:10

Päiväys

11.11.2021

AP3

1

2

1
2

LATTIAPINNOITE + OHUT TASOITEKERROS
BETONILAATTA
>300 mm

TATTARAN KOULU

RAKENNETYYPIT
ULKOSEINÄRAKENTEET

1:10

Päiväys

11.11.2021

1

1
2
3

2

US1

3

SEINÄPINNOITE JA RAPPAUS
MASSIIVITIILIMUURAUS
JULKISIVURAPPAS JA PINNOITE

15...30 mm

TATTARAN KOULU

RAKENNETYYPIT
ULKOSEINÄRAKENTEET

1:10

Päiväys

11.11.2021

1

1
2
3
4
5
6

2

34

US2

5

6

SEINÄPINNOITE JA RAPPAUS
TIILIMUURAUS
ILMARAKO
PUUKUITULEVY
JULKISIVUMUURAUS
JULKISIVURAPPAUS JA PINNOITE

15...30 mm
130 mm
~60 mm
~15 mm

TATTARAN KOULU

RAKENNETYYPIT
VÄLIPOHJARAKENTEET

1:10

Päiväys

11.11.2021

VP1

1
2
3

4

5
6

1
2
3
4
5
6

MOSAIIKKIBETONIPINNOITE
YLÄLAATTA
LAUDOITUS
BETONIPALKISTO
ERISTEENÄ PÄÄOSIN TURVE
ALALAATTA
SISÄKATTOPINNOITTEET

~15 mm
~120 mm
~20 mm
~300 mm
~40 mm

TATTARAN KOULU

RAKENNETYYPIT
VÄLIPOHJARAKENTEET

1:10

Päiväys

11.11.2021

VP2

1
2
3

4

5
6

1
2
3
4
5
6

LATTIAPINNOITE
PÄÄOSIN MUOVIMATTO
LASTULEVY
KOOLAUKSET BETONIPALKKIEN PÄÄLLÄ
BETONIPALKISTO
~300 mm
ERISTEENÄ PÄÄOSIN TURVE
ALALAATTA
~40 mm
SISÄKATTOPINNOITTEET

TATTARAN KOULU

RAKENNETYYPIT
YLÄPOHJARAKENTEET

1:10

Päiväys

11.11.2021

YP1

1
2

3

4
5

1
2
3
4
5

PALOPERMANTOLAATTA
LAUDOITUS
BETONIPALKISTO
ERISTEENÄ PÄÄOSIN TURVE
ALALAATTA
SISÄKATTOPINNOITTEET

~100 mm
~20 mm
~300 mm
~40 mm

Rakenteiden sijainnit

Tattaran koulu,
Kellarikerros
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Tässä kappaleessa esitetyt rakenteiden rajapinnat ovat vain suuntaa-antavia , joten korjaussuunnittelun
yhteydessä rakenteiden rajat on suositeltavaa tarkentaa.
AP1

MVS1

AP2
AP3
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Rakenteiden sijainnit

Tattaran koulu,
1. kerros
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Tässä kappaleessa esitetyt rakenteiden rajapinnat ovat vain suuntaa-antavia , joten korjaussuunnittelun
yhteydessä rakenteiden rajat on suositeltavaa tarkentaa.
VP1

US1

VP2

US2
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Rakenteiden sijainnit

Tattaran koulu,
2. kerros ja yläpohja
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Tässä kappaleessa esitetyt rakenteiden rajapinnat ovat vain suuntaa-antavia , joten korjaussuunnittelun
yhteydessä rakenteiden rajat on suositeltavaa tarkentaa.
VP1

US1

VP2

US2

Yläpohjarakenteena YP1 koko rakennuksen osalla
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Olosuhdekuvaajat

Paine-ero likaisista tiloista (lämmönjakohuone ja polttoainevarasto) kellarin käytävään aikavälillä 27.10-10.11.2021
PE1, Lämmönjakohuone - kellarin käytävä
PE2, Polttoainevarasto - kellarin käytävä

Tila ylipaineinen käytävään verrattuna, kun paine-ero on positiivinen

Tila alipaineinen käytävään verrattuna, kun paine-ero on negatiivinen

A-Insinöörit Suunnittelu Oy
www.ains.fi
Y-tunnus 0211382-6

Olosuhdekuvaajat
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Paine-ero sisäilmasta ulkoilmaan aikavälillä 27.10.-10.11.2021
PE3, Keittola 018

PE5, Opetustila 107

PE7, Opettajat 210

PE4, Opetustila 108

PE6, Asunto 203

PE8, Metallityö 219

Tila ylipaineinen ulkoilmaan verrattuna, kun paine-ero on positiivinen

Suositeltava sisäilman alipaineisuus ulkoilmaan verrattuna -5...0 Pa

Asumisterveysasetuksen mukainen sisäilman alipaineisuuden toimenpideraja - 15 Pa

Tila alipaineinen ulkoilmaan verrattuna, kun paine-ero on negatiivinen
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Sisäilman lämpötila aikavälillä 27.10.-10.11.2021
1. Keittola 018

3. Opetustila 107

5. Asunto 203

2. Opetustila 108

4. Opettajat 210

6. Metallityö 219

Asumisterveysasetuksen mukainen sisäilman lämpötilan toimenpideraja (+20 °C)
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Sisäilman suhteellinen kosteus aikavälillä 27.10.-10.11.2021
1. Keittola 018

3. Opetustila 107

5. Asunto 203

2. Opetustila 108

4. Opettajat 210

6. Metallityö 219

Erityisen kuiva sisäilma < 20 %RH
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Olosuhdekuvaajat

Sisäilman hiilidioksidipitoisuus aikavälillä 27.10.-10.11.2021
1. Keittola 018

3. Opetustila 107

5. Asunto 203

2. Opetustila 108

4. Opettajat 210

6. Metallityö 219

Asumisterveysasetuksen mukainen toimenpideraja 1550 ppm

Sisäilmastoluokitus 2018 mukainen tavoitearvo S3-luokassa < 1200 ppm

Sisäilmastoluokitus 2018 mukainen tavoitearvo S2-luokassa < 950 ppm

Sisäilmastoluokitus 2018 mukainen tavoitearvo S1-luokassa < 750 ppm
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Tutkimusmenetelmät ja viitearvot
5.11.2021
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Laitteiden kalibrointi
Mittalaitteet on kalibroitu noin vuoden välein. Tämä koskee seuraavia mittalaitteita:
•

Gann Hydrotest LG1, LG2 tai LG3 -pintakosteudenosoittimet ja B50/LB70/LB71 -mittausanturit

•

Vaisala HM40 ja HM41 -mittalaitteet ja HMP40S, HM42 Probe ja HMP42 mittapäät (rakennekosteusmittaukset)

•

Testo 435-4 -yhdistelmämittari

•

Testo 512 -paine-eromittari

•

Tinytag TGPR-0704 ja TGC-0046 (paine-eron seurantamittaukset)

•

Tinytag TGU-4500, TV-4500 ja TV-4505 (sisäilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurantamittaukset)

•

Tinytag TGE-0010 (sisäilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaukset)

•

Andersen-keräimen ilmapumppu (lisäksi ultraäänipesu kalibroinnin yhteydessä)

Kalibrointitodistukset saa nähtäville niitä erikseen pyydettäessä.

2

Pintakosteuskartoitus
Pintakosteuskartoitus on ainetta rikkomaton ja suuntaa antava menetelmä, jossa tutkitaan lattia-, kattoja seinäpinnoilta ns. poikkeama-alueita. Korkeat pintakosteudenosoittimen lukemat saattavat viitata
kosteuteen rakenteissa. Mittaus on rakenteita rikkomaton ja nopea, mutta myös virhealtis.
Tutkimusvälineet
Pintakosteusmittaukset rakenteiden pinnoilta suoritettiin Gann Hydrotest LG1, LG2 tai LG3 -pintakosteudenosoittimilla ja B50/LB70/LB71 -mittausantureilla.
Tulosten tulkinta
Pintakosteudenosoittimien näytössä esiintyvät lukuarvot ovat välillä 0…199. Betonirakenteissa normaali
lukuarvo vaihtelee yleensä välillä 50…90. Havaintojen tulokset ovat suuntaa antavia vertailuarvoja,
jotka riippuvat rakenteen kosteuspitoisuuden lisäksi myös materiaaleista ja niiden kerrospaksuuksista.
Tutkittavan alueen pintakosteuslukemia tulisi aina siksi verrata mahdollisuuksien mukaan ns. referenssialueeseen, jossa rakenteet ovat samanlaisia kuin tutkittavalla alueella. Mittalaite mittaa kosteuspitoisuutta koko mittaussyvyydeltä, eikä sen perusteella voida eritellä kosteuspitoisuutta eri syvyyksillä. Pelkän pintakosteudenosoittimen lukemien perusteella ei tule tehdä päätöksiä purkutöistä, vaan rakennekosteusepäilyt tulee tarvittaessa tarkistaa luotettavammalla tutkimusmenetelmällä, esim. rakennekosteus- tai viiltomittauksella.
Epävarmuustarkastelu
Pintakosteudenosoittimella voidaan paikoittain saada vertailuarvoista poikkeavia tuloksia, jotka saattavat johtua esim. rakenteellisesta poikkeamasta, metallia sisältävästä tasoitteesta, raudoitteesta, kaapeleista, ym. Virhettä mittaukseen voi aiheuttaa mittapään asennon vaihtelu suhteessa mitattavaan pintaan sekä mittaajan kosketus mitta-anturiin. Mittapäätä ei myöskään saa viedä n. 5 cm lähemmäksi
nurkkaa, jolloin anturi mittaa sähkönjohtavuutta kahdesta eri pinnasta. Tutkimusmenetelmän käyttö
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edellyttää harjaantumista ja kykyä tulkita pintakosteudenosoittimen lukemia. Mittalaitteella voidaan
melko nopeasti tutkia laajoja alueita ja havaita siellä olevia mahdollisia poikkeamia. Kelluvilla lattiapinnoitteilla, kuten laminaatilla, mittaus ei ole luotettava.

3

Rakennekosteusmittaukset

3.1

Porareikämittaus
Mittaustavalla voidaan selvittää tutkittavan rakenneosan kosteussisältöä ja -profiilia.
Mittauksen suoritus
Betonirakenteeseen porataan tyypillisesti 16 mm mittareikä halutulle syvyydelle, joka puhdistetaan, putkitetaan ja tiivistetään. Tämän jälkeen mittapiste jätetään tasaantumaan, jotta porauksesta syntynyt
lämpö- ja kosteuspoikkeama tasaantuu. Tasaantumisessa kestää tyypillisesti 3 vuorokautta. Mittapäät
voidaan asentaa putkiin joko heti putkituksen yhteydessä tai vasta tasaantumisajan jälkeen. Mittapäiden
tulee antaa tasaantua putkiin asentamisen jälkeen vähintään tunti ennen niiden lukemista. Heti porauksen jälkeen mittausputkiin asennetut ja tiivistetyt mittapäät voidaan lukea 72 tunnin kuluttua. Lisätietoa
mittauksesta löytyy RT-kortista 103333.
Tutkimusvälineet
Sisäilman ja rakenteisiin porattujen reikien suhteelliset kosteudet ja lämpötilat mitattiin Vaisalan mittapäilä. Käytettyjen mittauspäiden mallinumerot on esitetty mittauspöytäkirjassa. Porareiän putkituksessa
käytettiin tiivisteellisiä mittausputkia tai 16 mm sähköputkia ja niiden tiivistyksessä vesihöyryntiivistä kittiä.
Tulosten tulkinta
Rakenteiden kosteussisältö on riippuvainen sisäilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta. Rakenteissa voidaan todeta olevan normaalista poikkeavaa kosteutta, kun mitatun pisteen absoluuttinen
kosteussisältö on lämpötilasta riippuen yli 14…18 g/m3. Referenssimittauspistettä korkeammat rakennekosteudet voivat viitata rakenteissa olevasta normaalia korkeammasta kosteussisällöstä.
Epävarmuustarkastelu
Käytettyjen mittapäiden epätarkkuus on esitetty mittauspöytäkirjassa. Menetelmän suurimmat epätarkkuutta aiheuttavat tekijät ovat mittaustilanteessa suurimmasta pienimpään (suluissa epätarkkuustekijän
suuruusluokka, RH-yksikköä): Rakenteen ja yläpuolisen ilman välinen lämpötilaero (± 15), oikea mittaussyvyys (± 10), rakenteen lämpötila epänormaali(± 10), mittausreiän putkitus (0…-15), mittapään
tasaantumisaika (0…-15), mittausreiän puhdistus (-4…10), odotusaika porauksesta (0…10), mittapäätyyppi (-10…0), mittapään käytön määrä ja mittauskohteet (± 5), mittausputken tiivistys (0…-7), kalibroinnin ja tarkistuksen tarkkuus (± 3), aika edellisestä kalibroinnista (0…-3). Mittaus on tarkimmillaan,
kun rakenteen lämpötila on välillä +15…+25 °C. Tarkkoihin mittaustuloksiin pääseminen edellyttää
säännöllistä tutkimuslaitteiston huoltoa, mutta erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa mittaustilanteessa
ja sen ennakoinnissa. Mukana mittauksessa tulisi olla aina myös referenssimittaus oletetulta kuivalta
alueelta, jotta saatuja mittaustuloksia voidaan verrata keskenään. Mittauksessa tulee noudattaa RTkortin 103333 ohjeita. Mittauspöytäkirjassa on esitetty mittauksen kokonaisepätarkkuus RT-kortin
103333 mukaisesti arvioituna.
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Viiltomittaus
Mittauksella tutkitaan lattiapinnoitteen, kuten muovimaton alapuoliseen liimapintaan kohdistuva kosteusrasitusta. Mittauksessa pinnoitteeseen tehdään viilto ja sitä irrotetaan hieman esim. taltalla. Viillon
kautta pieni mittapää työnnetään pinnoitteen alle. Tämän jälkeen lattiapinnoitteen viiltokohta tiivistetään
vesihöyrytiiviillä kitillä. Mittapään tasaantumisaika on n. 20 minuuttia. Lisätietoa mittauksesta löytyy RTkortista 103333.
Tutkimusvälineet
Sisäilman suhteellinen kosteus ja lämpötila ja lattiapinnoitteen alle tehdyt suhteellisen kosteuden mittaukset tehtiin Vaisalan mittapäillä. Käytettyjen mittauspäiden mallinumerot on esitetty mittauspöytäkirjassa.
Tulosten tulkinta
Mittausten tarkoituksena on selvittää, ylittyykö lattiapinnoitteen alla useimpien mattoliimojen kriittisenä
pidettävä suhteellisen kosteuden arvo, joka on 85 %. Suhteellinen kosteus lattiapäällysteen alla liimatilassa ei saa pitkäksi aikaa nousta yli tämän arvon. Vanhemmissa lattiapinnoitemateriaaleissa suhteellisen kosteuden arvo lattiapinnoitteen alla olisi suositeltavaa olla alle 75 %, jotta voitaisiin olla varmoja
liiman ja pinnoitteen kunnosta.
Lattiapinnoitteen viiltomittauksessa on hyödyllistä tehdä myös aistinvaraiset tarkastelut: Kun lattiapinnoitetta avataan mittapäätä varten, tulee tehdä havaintoja liiman tartunnasta, koostumuksesta, väristä
ja hajusta. Mittaushetkellä kosteutta ei välttämättä enää ole, mutta viitteet siitä yleensä säilyvät.
Epävarmuustarkastelu
Mittalaitteiden epätarkkuus on esitetty kosteusmittauspöytäkirjassa. Mittausmenetelmällä on suositeltavaa tehdä riittävän monta mittauspistettä. Tällöin saadaan kattavasti rajattua alueet, joilla on poikkeavaa kosteuspitoisuutta. Referenssimittaukset ovat olennainen osa mittausta, joilla selvitetään rakenteen
ns. normaalitila. Mittausmenetelmää voidaan pitää tarkkana.

4

Rakenneavaukset
Rakenneavauksia tehdään rakennetyyppien selvittämiseksi ja rakenteen kunnon tarkistamiseksi. Samassa yhteydessä rakenteille voidaan tehdä kosteusmittauksia ja tarpeen mukaan ottaa materiaalinäytteitä haitta-aine- tai mikrobianalyysiä varten.
Yleistä
Kattavan rakenteellisen kuntotutkimuksen yksi perustehtävä on rakenneavaukset. Avauksia tarvitaan,
jotta rakenteen tiiveyttä, kosteusfysikaalista toimintaa, kuntoa ja toteutustapaa voidaan tutkia kattavasti.
Yleensä rakenneavauksilla tutkitaan myös mahdollisten mikrobivaurioiden laajuutta ja vakavuutta. Rakennusmateriaalin mikrobivaurioista on kerrottu lisää kohdassa materiaalien mikrobianalyysit.
Kalusto
Rakenneavaukset betonirakenteisiin tehdään pääsääntöisesti ø8…28 mm iskuporakoneella ja
ø52…100 mm timanttiporakoneella (kuivaporaus). Levyrakenteiden rakenneavaukset tehdään käsityökaluin, monitoimityökalulla tai reikäsahalla. Isommat rakenneavaukset betonirakenteisiin teetetään tarvittaessa ulkopuolisella toimijalla.
Tulosten tulkinta
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Rakenneavausten yhteydessä materiaalien vaurioita voidaan arvioida aistinvaraisesti tai rakennekosteusmittauksin, mutta rakenteen vaurioitumisesta saadaan varmuus materiaalinäytteen mikrobianalyysillä. Rakenneavauksen yhteydessä selvitetään rakenteen mahdollisia ilmavuotoreittejä sisäilmaan, joka
on olennainen osa rakenteen mikrobivaurion vaikutuksesta sisäilman laatuun.
Epävarmuustarkastelu
Rakenneavausten sijainti ja lukumäärä on olennainen osa tutkimuksen kattavuutta ja luotettavuutta.
Rakenteelliset poikkeamat saattavat aiheuttaa väärän tulkinnan mahdollisten vaurioiden laajuudesta tai
rakenteiden toteutustavasta. Joskus vanhat rakenteet on korjattu vain osittain, joka voi vaikeuttaa rakenteiden toteutustavan selvittämistä, mutta vaikeuttaa myös vaurioiden paikallistamista ja niiden laajuuden selvittämistä.

5

Rakenteiden tiiveyskoe (merkkiainetutkimus)
Merkkiainetutkimus on ulkoseinä-, alapohja-, yläpohja- tai välipohjarakenteiden tiiveyden tutkimista.
Merkkiainetutkimusten avulla selvitetään rakenteiden ilmatiiveyttä sekä rakenteissa mahdollisesti olevien epäpuhtauksien tai radonin kulkeutumisreittejä sisätiloihin. Merkkiainetutkimuksella voidaan tutkia
rakenteiden tiiveyttä eri tavoitetasoilla. Lisätietoa tutkimuksesta löytyy RT-kortista 14-11197.
Mittauksen suoritus
Merkkiainekokeita voidaan (1) tehdä rakenteissa esiintyville epäpuhtauksille mahdollisen altistumisen
arviointia varten, (2) rakenteista sisäilmaan olevien ilmavuotoreittien selvittämistä varten tai (3) tiivistyskorjausten laadunvarmistuksena.


Altistumisolosuhteiden arvioinnissa merkkiainekokeet tehdään tutkittaviin rakenteisiin sen hetkisillä
ns. tavanomaisilla olosuhteilla. Paine-ero tutkittaviin rakenteisiin nähden on tällöin yleensä pienempi, kuin seuraavissa tapauksissa.



Merkkiainekokeilla voidaan selvittää ilmavuotoreittien määrää ja laatua rakenteista sisäilmaan tarvittaessa koneellisella alipaineistuksella (yleensä n. 10 Pa alipaineessa).



Tiivistyskorjausten laadunvarmistuksena tutkittavat tilat alipaineistetaan merkkiainekokeiden ajaksi
koneellisesti 10-15 Pascalia tutkittavaan rakenteeseen nähden. Rakennus ei normaalissa käyttötilassa ole yleensä näin alipaineinen.

Tarvittava paine-ero saadaan aikaan yleensä joko kiinteistön omaa ilmanvaihtoa manipuloimalla (mm.
ilmanvaihdon päätelaitteita peittämällä) tai erillisellä alipaineistuskalustolla, joka ylläpitää tavoiteltua
paine-eroa automaattisesti tutkittavaan rakenteeseen nähden. Alipainetta voidaan luoda myös muilla
erillisillä alipaineistuspuhaltimilla tai rakennuksen omilla ilmanvaihtolaitteistoilla. Paine-eroa seurataan
yleensä lisäksi erillisellä paine-eromittarilla.
Tutkittavaan tilaan pyritään saamaan n.10 Pa alipaine tutkittavaan rakenteeseen nähden. Alipaineen
luomiseksi tilaan voidaan asentaa ovipuhallinlaitteisto, joka ylläpitää tavoiteltua paine-eroa automaattisesti tutkittavaan rakenteeseen nähden. Alipainetta voidaan luoda myös muilla erillisillä alipaineistuspuhaltimilla tai rakennuksen omilla ilmanvaihtolaitteistoilla. Paine-eroa seurataan lisäksi erillisellä paineeromittarilla.
Kaasunsyöttöpiste- ja paine-eromittauspisteet tiivistetään vesihöyrytiiviillä kitillä ja niiden ja kaasunsyöttölaitteiston tiiveys tarkistetaan ennen tutkimusta. Merkkiainetutkimuksessa merkkiainekaasua johdetaan tutkittavan rakenteen sisään ja merkkiaineen kulkeutumista sisäilmaan tutkitaan rakenneliittymien
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ja läpivientien kautta kaasuanalysaattorin avulla. Vuotopisteet ja -alueet merkitään, valokuvataan ja kirjataan ylös.
Tutkimusvälineet
Merkkiainekaasuna käytettiin Formier 5 -seoskaasua, jossa on 5 % vetyä ja 95 % typpeä ja on siten
tiheydeltään ilmaa vastaava seos. Merkkiainekaasua syötettiin kaasupulloon liitetyllä virtaussäätimellä,
jolla kaasun syöttömäärää voidaan säätää. Merkkiainevuotojen tutkimiseen käytettiin Inficon Sensistor
XRS 9012 -merkkiaineanalysaattoria. Merkkiainelaiteanalysaattorin herkkyyttä voidaan säätää tasoille
1-10. Tutkimus suoritettiin pääsääntöisesti herkkyysasetuksella 5, mutta tarkemmassa paikallistamisessa tarvittaessa herkemmällä asetuksella.
Tulosten tulkinta
Vuotojen tulkinta on melko yksiselitteistä, mutta tutkimuksessa on otettava huomioon useita rakenteellisia seikkoja ja epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä. Katso tarkemmin kohta epävarmuustarkastelu.
On tyypillistä, että rakenteiden tiivistystoimenpiteiden aikana tehtävässä merkkiainekokeessa pienemmät vuodot korostuvat, kun ilmavuotoreittien määrä on pienentynyt ja rakenteeseen kohdistetaan tavanomaista korkeampi alipaineisuus.
Epävarmuustarkastelu
Merkkiainekaasun syöttömäärällä on suuri vaikutus tuloksiin. Liian pienellä kaasumäärällä merkkiainetta
ei ole rakenteessa riittävästi, eivätkä isotkaan rakenteelliset ilmavuodot tule esille. Vastaavasti liian suurella kaasumäärällä pienetkin vuodot korostuvat tarpeettomasti. Olennainen osa tutkimusta on sopiva ja
jatkuva paine-ero tutkittavaan rakenteeseen nähden. Paine-eroa tulee seurata aktiivisesti koko tutkimuksen ajan, jotta voidaan olla varmoja alipaineistuksen toimivuudesta tutkittavalla alueella. Tutkittavat
rakenteet on oltava tiedossa tutkimusta tehdessä, jotta merkkiainetta voidaan syöttää oikeaan kohtaan
rakennetta. Kaasunsyöttöpisteiden määrä on myös oltava riittävä rakenteeseen nähden, jotta kaikki
vuotopaikat saadaan näkyville.
Vety pystyy tunkeutumaan joidenkin materiaalien läpi (merkkiaine saattaa läpäistä maalaamattoman
kipsilevyn tai rapatun tiilimuurauksen, mutta jo pinnan maalaus pysäyttää kaasun etenemisen), mikä
pitää tulkinnassa huomioida. Tunkeutuvuus materiaalien läpi on merkkiaineelle hyvä ominaisuus, jos
tavoitteena on ehkäistä mikrobien aineenvaihduntatuotteiden pääsy sisäilmaan.
On tyypillistä, että rakenteiden tiivistystoimenpiteiden jälkeen tehtävässä merkkiainekokeessa pienemmät vuodot korostuvat, kun ilmavuotoreittien määrä on pienentynyt.
Testo monitoimimittauslaitteen 435-4 paine-eron mittausvirhe on ± 1 %, kun mitattu paine-ero on alle
200 Pa. Paine-eromittalaitteen Testo 512 mittausvirhe on ± 0,5 %. Paine-eromittalaitteen Miran DP-200
mittausvirhe on ± 3 %.
Retrotec-ovipuhallinlaitteiston puhaltimen ilmoittaman ilmamäärän tarkkuus on ± 5 %. Ovipuhallinlaitteiston paine-erosäätimen DM32-4A tarkkuus on ± 1 % tai ± 0,25 Pa (joista suurempi on määräävä).
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Tutkimusmenetelmällä selvitetään, esiintyykö tasopinnoille laskeutuvassa pölyssä poikkeavia pitoisuuksia teollisia mineraalivillakuituja. Asuin- ja toimistotiloissa esiintyvät teolliset mineraalikuidut ovat pääsääntöisesti eristevillakuituja, joiden lähteinä ovat yleensä tuloilmajärjestelmissä käytetyt äänenvaimennusmateriaalit, putkien ja läpivientien avonaiset mineraalivillaeristeet, suojaamattomat tai rikkonaiset
akustiikkalevyt sekä rakenteiden lämmöneristeet. Teollisia mineraalikuituja esiintyy pieninä pitoisuuksina lähes kaikissa rakennuksissa. Myös harvoin siivotut pinnat voivat toimia kuitulähteenä.
Näytteenotto
Tilojen sisäilman kuitupitoisuutta voidaan selvittää tarvittaessa harvoin siivotuilta pinnoilta, mutta toimenpiderajat on asetettu 14 vuorokauden pölylaskeumalle. Tutkittavaan huonetilaan asetetaan hengityskorkeudelle näytteenkeräyspiste, josta kahden viikon kuluttua kerätään näyte joko imuroimalla näytekoteloon tai ottamalla näyte geeliteipillä. Geeliteippiä käytettäessä tulee ottaa vähintään 3 näytettä/tila.
Ohjeen mukaan tulee lisäksi ottaa myös ns. nollanäyte, jolla varmistetaan näytteenottomenetelmän
puhtaus. Nollanäyte otetaan heti pinnan puhdistamisen jälkeen joko samalta pinnalta kuin varsinainen
näyte tai vastaavalla tavalla puhdistetulta pinnalta.
Tulosten tulkintaperusteet ja viitearvot
Harvoin siivotulta pinnalta (ei tiedossa olevaa laskeuma-aikaa) ei voida tehdä yksiselitteistä raja-arvoihin perustuvaa tulkintaa, mutta voidaan tehdä tulkintoja mahdollisista epäpuhtauslähteistä, kun myös
tuloilmakanavista otetaan näytteitä.
Analyysitulokset ilmoitetaan kuitujen lukumääränä pinta-alaa kohden (kuitua/cm2). Näytteistä lasketaan
valomikroskooppisesti 100-kertaisella suurennuksella ne teolliset mineraalikuidut, joiden halkaisija on
vähintään 3 µm ja pituuden suhde halkaisijaan vähintään 3:1
Synteettiset epäorgaaniset kuidut eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos kuitupitoisuudet säännöllisesti siivotuilla pinnoilla (pöydät ym.) ovat alle 0,2 kuitua/cm2 (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje,
osa III, 8/2016). Harvoin siivotuilla pinnoilla kuitupitoisuuden tulisi olla alle 3 kpl/cm2. Jos kuitujen lukumäärät harvoin siivotuilla pinnoilla ovat yli 10 kpl/cm2, tulee siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä
(Työterveyslaitos). Tarkemmat tutkimusmenetelmät on esitetty laboratorion analyysivastauksessa.
Tutkittavasta tilasta ilmoitetaan näytetulosten keskiarvo, jota verrataan toimenpiderajaan mittausepävarmuus huomioon ottaen.

7

Tuloilmakanavien pöly ja puhtaus
Aistienvarainen puhtauden tarkistus
Arvioidaan tuloilmakanavien puhtautta aistinvaraisesti. Puhtautta arvioidaan kanavaan kertyneen pölyjäämän mukaisesti. Vanhoissa kanavissa on tyypillisesti vaikeasti puhdistettavaa pinttynyttä likajäämää,
joka ei poistu edes ilmanvaihtokanaviston puhdistuksessa. Suorakaidekanavissa (ns. kanttikanavat)
pölyä jää tyypillisesti puhdistuksenkin jälkeen kanavan reuna-alueille.
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Pitkäaikaiset paine-eromittaukset
Paine-eromittauksella voidaan arvioida ilmanvaihdon toimivuutta, tasapainotilaa ja sen vaikutusta rakennuksen paine-eroihin tilakohtaisesti. Mittauksella voidaan myös arvioida mahdollisten epäpuhtauksien siirtymistä rakenteista sisäilmaan. Pitkäkestoisilla paine-eromittauksilla viitataan yleensä vähintään
viikon, mutta yleensä kaksi viikkoa kestäviin paine-eron seurantamittauksiin.
Tutkimusvälineet
Sisäilman seurantamittaukset suoritetaan jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Dwyer Magnesence ja Produal -paine-eronäytöt ja Tinytag TGPR-0704 -paine-erologgeri sekä Beck-anturi ja Tinytag TGC 0046 paine-erologgeri) avulla. Käytettyjen mittalaitteiden mittaustarkkuus on ± 1 % (±50Pa).
Tulosten tulkintaperusteet ja viitearvot
Rakennuksen ja ulkoilman välillä mitattuihin painesuhteisiin vaikuttavat rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä, rakennuksen sisälle lämpötilaeroista muodostuva paine-ero (savupiippuvaikutus) ja tutkimushetkellä vallinneet tuuliolosuhteet.
Vuonna 2015 voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohjeen mukaan: Jos
rakennuksen alipaineisuus on yli 15 Pascalia (Pa), niin alipaineisuuden syy tulee selvittää ja ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa. Tällä vähennetään vuotoilmavirtauksia ja niiden mukana
kulkeutuvia epäpuhtauksia.
Jos rakennus on ylipaineinen ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee ylipaineen
syy selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa. Hetkellinen ylipaineisuus on mahdollista tuuliolosuhteista tai
rakennuksen geometriasta johtuen, eikä vaadi korjaustoimenpiteitä.
Asumisterveysoppaan (Aurola R. ja Välikylä T., 2009) mukaan tilat, joissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, olisi suositeltavaa olla 0…-2 Pascalia alipaineisia ulkoilmaan nähden. Kokemusperäisesti
voidaan todeta, että rakennus, jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, olisi suositeltavaa olla
0…-5 Pascalia alipaineinen ulkoilmaan nähden, jolloin rakenteista ei tapahdu merkittäviä ilmavuotoja
sisäilmaan päin.
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Sisäilman lämpötila
Tutkimusvälineet
Sisäilman lämpötilan seurantamittaukset suoritetaan jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Tinytag TGU4500, TV-4500 ja TV-4505) avulla. Käytettyjen mittalaitteiden mittaustarkkuus on lämpötila-alueella 0
°C…50 °C ± 0,35…0,5 °C.
Tulosten tulkintaperusteet ja viitearvot
Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan lämpötilojen toimenpiderajat ovat seuraavat:
−

Lämmityskaudella asuinhuoneistoissa lämpötilan tulisi olla yli +18 °C ja alle +26 °C. Lämmityskauden ulkopuolella asuinhuoneiston lämpötilan tulisi olla yli +18 °C ja alle +32 °C

−

Lämmityskaudella palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa
ja vastaavissa tiloissa huoneilman lämpötilan tulisi olla yli + 20 °C ja alle +26 °C.
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−

Lämmityskauden ulkopuolella lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja muissa vastaavissa
tiloissa lämpötilan tulisi olla yli + 20 °C ja alle +32 °C

−

Lämmityskauden ulkopuolella palvelutaloissa, vanhainkodeissa ja muissa vastaavissa tiloissa
lämpötilan tulisi olla yli +20 °C ja alle +30 °C

Suomen säädöskokoelman (1009/2017) mukaan uuden rakennuksen suunniteltu huonelämpötila tulee
olla lämmityskaudella 21 °C, mutta voi vaihdella välillä 20-25 °C ja lämmityskauden ulkopuolella välillä
20-27 °C. Rakennuksen huonelämpötilan on oltava suunniteltuna käyttöaikana viihtyisä, eivätkä ilman
liike, lämpötilasäteily, lämpötilan vaihtelu, lämpötilaerot ja pintalämpötilat saa sitä heikentää.
Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan sisäilman operatiivisen lämpötilan tavoitearvot ovat seuraavat:

Taulukko 1. Sisäilmastoluokituksen 2018 operatiivisen lämpötilan tavoitearvot eri sisäilmastoluokissa.
Ulkolämpötilalla tu tarkoitetaan ulkoilman 24 tunnin liukuvaa keskiarvoa lähimmällä säähavaintopaikalla.
Tilan käyttäjän toivomuksesta voidaan sisälämpötilan antaa laskea alle tavoitetason tai antaa kesällä
nousta yli tavoitetason. Operatiivisen lämpötilan tulee olla tavoitearvon sallitun vaihteluvälin alueella
olosuhteiden pysyvyyden edellyttämä aika laskettuna rakennuksen suunnitellusta käyttöajasta. Lämpötilan yhden tunnin liukuva keskiarvo ei saa suunnitellulla käytöllä (mitoitussäällä tarkasteltuna käyttöaikana) alittaa vähimmäis- tai ylittää enimmäisarvoja.
Operatiivinen lämpötila mitataan esimerkiksi nestepatsaslämpömittarilla tai sähköisellä anturilla oleskeluvyöhykkeeltä 1,1 metrin (työpisteessä 0,6 m) korkeudelta standardin SFS EN 12599 mukaisesti. Operatiivisen lämpötilan asemasta voidaan usein tarkastella huonelämpötilaa. Kuitenkin, jos pintojen lämpötilat poikkeavat selvästi ilman lämpötilasta (esim. huonosti eristetty vaippa, 2-lasiset ikkunat, suuret ikkunat, useita ulkoseiniä, lattian alla lämmittämätön tila, auringonsäteily, lattialämmitys, kattolämmitys,
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jäähdytyskatto), määritetään operatiivinen lämpötila laskemalla se ilman ja pintojen lämpötiloista tai mittaamalla esimerkiksi pallolämpömittarilla standardin SFS EN 12599 mukaisesti.

Kuva 1

S1-luokan tavoitelämpötila-arvot. Tummennettu alue kuvaa tavoitearvoaluetta.

Kuva 2

S2-luokan tavoitelämpötila-arvot. Tummennettu alue kuvaa tavoitearvoaluetta.
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Sisäilman suhteellinen kosteus
Tutkimusvälineet
Sisäilman seurantamittaukset suoritetaan jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Tinytag TGU-4500, TV-4500
ja TV-4505) avulla. Käytettyjen mittalaitteiden mittaustarkkuus on ± 3 %RH, kun lämpötila on 25 C.
Tulosten tulkintaperusteet ja viitearvot
Huoneilman kosteus ei saa pitkäkestoisesti olla niin suuri, että siitä aiheutuu rakenteissa, laitteissa
taikka niiden pinnoilla mikrobikasvuston riskiä (Sosiaali- ja terveysministeriö, Asumisterveysasetus
545/2015). Tarkkoja sisäilman suhteellisen kosteuden vaihteluvälin raja-arvoja ei ole asetettu. Huoneilman suhteellisen kosteuden suositeltavana vaihteluvälinä on pidetty 20 – 60%. Tähän vaikuttaa kuitenkin ilmastolliset tekijät, eikä se aina ole saavutettavissa. Talviaikaan kovalla pakkasella sisäilman suhteellinen kosteus saattaa yleensä tippua melko matalalle. Jos sisäilma on erityisen kuivaa (< 20 %) pidemmän ajan, käyttäjät voivat tuntea sen epämiellyttäväksi. Alhaisella huoneilman kosteudella on todettu olevan yhteyttä hengitystieoireisiin.
Sisäilman suhteellista kosteutta tulisi tarkastella kosteuslisänä ulkoilman vallitsevaan kosteuspitoisuuteen verrattuna, tarkasteltaessa kosteuden vaikutusta rakenteisiin. Mikäli kosteuslisä on suurempi kuin
3-4 g/m³, mikrobikasvun riski rakenteissa ja sen pinnoilla lisääntyy (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016).
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Sisäilman hiilidioksidipitoisuus
Tutkimusvälineet
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaukset suoritetaan jatkuvatoimisten mittalaitteiden
(Tinytag TGE-0010) avulla. Käytetyn mittalaitteen mittaustarkkuus on ± 50 ppm.
Tulosten tulkintaperusteet ja viitearvot
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on suurempi kuin 2100 mg/m³
(1150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Asumisterveysasetus 545/2015). Ulkoilman hiilidioksidipitoisuuden yleisenä arvona voidaan pitää 400 ppm. 1550
ppm pitoisuuden ylittyessä huoneilmassa, toimenpiderajan voidaan katsoa ylittyvän.
Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot ovat eri sisäilmastoluokissa seuraavat, kun ulkoilman hiilidioksiditasona pidetään 400 ppm*:
S1
S2
S3

< 750 ppm
< 950 ppm
< 1200 ppm

*Hiilidioksidipitoisuustavoite koskee ihmisperäistä hiilidioksidia. Olosuhteiden pysyvyyttä tarkastellaan
yhden tunnin liukuvan keskiarvon avulla.
Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on riippuvainen sijainnista ja vuodenajasta. Talviaikaan hiilidioksidipitoisuus on kesäaikaan nähden hieman korkeampi, kun kasvillisuus on lumen peitossa. Kaupunkialueella
ja liikennöidyillä alueilla hiilidioksidipitoisuus on myös tyypillisesti korkeampi.
Hiilidioksidin suuri pitoisuus sisäilmassa on yleensä viite tilan riittämättömästä ilmanvaihdosta ja voi aiheuttaa tilan käyttäjälle väsymystä, päänsärkyä ja työskentelytehon huononemista.
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Ilmanvaihdon mittaukset
Tutkimusvälineet
Alnor LoFlow 6200 balometrillä eli ns. huppumittarilla voidaan mitata suoraan ilmanvaihdon päätelaitteen ilmavirtausta. Sen mittausalue 4,7 … 236 L/s, ja mittaustarkkuus ± (3% + 2,4 L/s).
HK Instruments PHM-V1 -mittarilla suoritetut ilmamäärämittaukset suoritetaan paine-eroon perustuen ja
laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti. Mittarin mittaustarkkuus on ± 1,4% mitattavasta paine-erosta. Ilmamäärien laskennassa käytetään laitevalmistajien ilmoittamia k-arvoja. Paine-eromittaukseen perustuvalla menetelmällä päästään yleensä ±15 % mittaustarkkuuteen. Tarkkuus kuitenkin heikkenee pienillä
ilmamäärillä ja ilmavirtasäätimen ollessa säädettynä ääriasentoonsa.
Miran DP-200 -mittarilla suoritetut ilmamäärämittaukset suoritetaan paine-eroon perustuen ja laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti. Mittarin mittaustarkkuus on ± 3% mitattavasta paine-erosta. Ilmamäärien
laskennassa käytetään laitevalmistajien ilmoittamia k-arvoja. Paine-eromittaukseen perustuvalla menetelmällä päästään yleensä ±15 % mittaustarkkuuteen. Tarkkuus kuitenkin heikkenee pienillä ilmamäärillä ja ilmavirtasäätimen ollessa säädettynä ääriasentoonsa.
Viitearvot
Mitattuja ilmamääriä verrataan kohteen IV-suunnitelmien mukaisiin ilmamääriin, tai aiempien IV-mittauspöytäkirjojen arvoihin niiden ollessa tutkimuksen lähtötietoina.
Asunnon ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla käytön aikana vähintään 0,35 dm3/s neliömetriä kohden
kaikissa asuinhuoneissa. Ulkoilmavirralla tarkoitetaan tilaan johdettavan ulkoilman määrää. Ilmanvaihtomäärän vaatimus vastaa samaa kuin aiempi ilmanvaihtokertoimen vaatimus 0,5 1/h, jos asunnon huonekorkeus on 2,5 m.
Kouluissa, päiväkodeissa, ja muissa vastaavissa kohteissa Ilmanvaihdon mitoitus perustuu henkilömäärään toisin kuin asuntojen osalta. Muut oleskelutilat ovat tyypillisesti sellaisia tiloja, joissa henkilömäärä
on tilojen kokoon nähden asuntoja suurempi ja riittävän ilmanvaihdon saavuttamiseksi tärkein mitoittava
tekijä. Lähtökohtaisesti ilmanvaihdon tulee täyttää ilmanvaihdolle asetetut rakennusluvan aikana voimassa olleet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 annetut määräykset, huomioiden
suunnitteluohjearvoissa sallittu ± 20 % toleranssi. Muiden oleskelutilojen tyypillisenä suunnittelumääräyksenä ulkoilmavirralle on 6 dm3/s henkilöä kohden.
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Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit
Tutkimuksella selvitetään, onko tutkitun rakenteen materiaalinäytteissä tavanomaisesta poikkeavaa
mikrobikasvustoa.
Materiaalinäytteenotto
Materiaalinäytteet kerätään suljettaviin muovipusseihin. Materiaalinäytteidenottoon käytetyt välineet
puhdistetaan ennen jokaista näytteenottoa aseptisesti.

13.1

Tulosten tulkinta suoraviljelymenetelmällä
Suoraviljelymenetelmän tulokset ilmoitetaan käyttäen + -asteikkoa seuraavasti:
- = ei mikrobeja
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+ = 1-19 pesäkettä (niukasti mikrobeja)
++ = 20-49 pesäkettä (kohtalaisesti mikrobeja)
+++ = 50-199 pesäkettä (runsaasti mikrobeja)
++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja)
Yllä mainittua asteikkoa käytetään sekä mikrobien kokonaismäärän, että tunnistettujen mikrobien määrän arvioimiseen. Jos homeiden ja hiivojen ja aktinomykeettien kokonaismäärät ovat pieniä (-/+/++),
lasketaan ja ilmoitetaan kosteusvaurioindikaattorien pesäkemäärä.
Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun suoraviljelyllä materiaalinäytteessä havaitaan elinkykyisiä sieni-itiöitä ja/tai aktinomykeettejä runsaasti (+++/++++).
Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun mikrobeja on kohtalaisesti tai niukasti,
mutta lajistossa on kosteusvaurioindikaattoreita.
Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira, 8/2016). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia.
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